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Brașovfi, 1 Decemvre 1887.
Dămă locă in fruntea I6iei unui importantei articula 

ce ne vine din părțile Sălăgiene. Elă aruncă lumină 
asupra stadiului in care ne au adusă prigoni'i'e pornite 
contra litnbei și a bisericeloră nosire. Credemă de lipsă 
a face sg se audă acăstă voce eșită din sinulă celoră 
nemijlocită amenințați înainte de a ne p onunța asupra 
eituațiunei năstre de față t>ă articululă :

Sălagiu, in Decemvre 1887.

Lupta de naționalitate la noi ia dimensiuni 
din ce în ce mai mari. Ea este inegală, căci 
inegale suntiî puterile de cari dispună cei dela 
putere, în asemenare cu puterea națiuniloru asu
prite. Și d^că totuși din acostă luptă invingătorl 
voră eși asupriții, aedsta va fi a-se atribui în 
prima liniă simțului desvoltată ală naționalității, 
£ră în a doua nenaturalului scopu ce-lă urmă- 
resce elementulfi domnitorii în acostă luptă.

încă înainte de 1848, s’au manifestata din 
partea ungurismului nisuințe de cuceriri națio
nale, nisuințe, de maghiarisare. Acestora nisuințe 
îns6 li s’au opusă stăvilare puternice. Intre 
principalele stânci, de cari se loviră și se lovescă 
și atjl aceste nisuințe snntă fără îndoială bise 
rica și șc61a națiuniloru asuprite.

Pentru a cuceri aceste cetăți, în cari națiu
nile nemagbiare din acestă stată îșl apără și păs
trezi naționalitatea, se întrebuinț^ză tbte mijlb- 
cele permise și nepermise, legale și ilegale, con
stituționale și neconstituționale.

Pentru a pută intra în cetatea naționalităților^ 
se folosescă din partea puterei publice presiuni, te- 
rorisărl, lingușiri, se comită chiar călcări de lege 
încependă față cu capii bisericeloră până și față 
cu cei mai inferiori diregetorl ai bisericei și șcblei.

Astfelu au aflată adversarii naționalității 
nbstre în estrasele matriculare o armă cu două 
tăișuri, pe care o folosescă pentru a face pre
siune asupra preoțiloru și a’i pune în lupta și 
neînțelegere cu poporenii loru credincioși.

Călărindă pe calulă loră de bătaiă: limba 
oficială a statului, pretindă dela preoți și în 
specie dela preoții români în mânia legiloră sanc
ționate, ca aceștia să dea estrasele matriculare în 
limba maghiară său în copia maghiară legalisată.

Biserica îșl are posițiunea sa față cu sta- 
tulă bine definită. Biserica la noi este autonbmă, 
ea îșl dă sieși legi și are dreptulă a cere să fiă 
respectate.

In cestiunea estraseloră matriculare însă sta- 
tulă ignorăză dreptulă și legile bisericei. Căci 
matriculele suntu documente publice odată recu
noscute din partea statului ca atarl, în cari a in
duce vre-o incorectitate său a corege ceva în cele 
esențiale după liberulă arbitriu și în contra ade
vărului, involvâ în sine crimă. Deptulă biseri- 
cescă declară și estrasele matriculare ca docu
mente punlice. „Fie-care estrasă trebue să co- 
răspundă deplină cu protocolulfl din care sc face*1. 
(Dr. Rațiu. Instituțiunile dreptului bisericescu, pa
gina 365).

Afară de aceea, ordinațiunea ministerială din 
an. 1771 precum legea de naționalitate dau dreptu 
preoțiloră de a duce matriculele în limba ma
ternă și a da estrasele în aceeași limbă.

Cu tăte aceste ce facă diregătorii statului pe 
la noi? Respingă tăte actele partideloru, cari 
au afaceri cu oficiele judiciari seu administrative, 
dăcă lângă acele se aclude estrasă matricularu 
în limba română și nu în limba statului ma
ghiară .

Acăsta o facă ei cu scopulu vădită casă in- 
fluințeze asupra preoțimei în favărea maghiarisă- 
rei. Căci partida respectivă neajungendu-șl sco
pulu cu estrasulă, vede în preotă causa neajun
sului său și astfelă preotulă este adusă în coli- 
siune cu poporulu pe care îlă pâstoresce, spre 
mare daună a ambeloră părți.

D£r așa nu e bine. Biserica este o cetă- 

țuiă întărită, redută asupra căreia inimiculă acuma 
începe a’.șl îndrepta asaltulă. Nu trebue să-lă 
lăsămă să între în ea cu așa mare ușurință, căci 
ajunsă odată în posesiunea acestei redute, va fi 
a lui și a doua cetate de apărare a naționalității.

Ce să facemă dăr spre apărarea nbstră ? 
Unulă câte unuia nu ne putemu apera, căci tȘăs’a 
de multă poetulă că, „unde-i unulă nu-i putere 
la nevoi și la durere.“

Se recere dără ca să punemă umără la 
umără, să ne apărămă drepturile nbstre sânte câte 
ne-au mai rămasă și să nu lăsămă ca inimiculă 
să facă o spărtură câtă de neînsemnată în zi- 
dulă cetății nbstre, ca nu cumva din acea mică 
spărtură să se facă în grabă o pbrtă deschisă, pe 
care inimiculă să între după placă și să ne su 
pere și turbure când va voi.

Statulă are dreptulă de a se apăra (jus ca- 
vendi), adecă are dreptulă de a depărta și delă- 
tura totu ce i-ar pută fi stricăciosă ori de unde 
ar pută veni așa ceva asupra lui. întocmai are 
acestă dreptă și biserica față cu statulă, ca a- 
decă să nu lase ca statulă sub pretextulu bine
lui politică să abuseze cu puterea sa, să nu lase 
ca acesta să decidă său să pretindă ceva, ce ar fi 
spre detrimentulă religiunei, bisericei și mât'tui- 
rei sufleteloră (Dr. Rațiu. Instituțiunile dreptului 
bisericescă (canonică) pag. 405).

Și ce arme are deci biserica spre a se a- 
păra? Ea are arme puternice legale și arme spi
rituale, precum adhortațiunl, reclamațiunl, repre- 
sentațiunl, și pe urmă perseveranță și constanță 
în apărarea dreptului său și a binelui și a cre- 
dincioșiloră săi.

Să ne folosimă deci de aceste arme spre a 
părarea năstră și a bisericei năstre! Să facemă 
tractă de tractă representațiune la locurile com
petente cu protopopulu în frunte, căci inimiculă, 
văfjăndu-ne că ne cunăscemă dreptulă și sun- 
temă solidari, va fi mai cu respectă f-»ță cu noi 
și biserica năstră.

Să nu ne lăsămă în grabă răsboiț'i, se nu 
cedămă nimicu din dreptulă nostru, nici atunci 
când cu presiuni și terorisărl se încărcă inimi
culă bisericei și a naționalității nostre să ne 
stărcă, nici atunci când cu vorbe dulci voiescă 
a ne face să ne uitămă de datorința năstră de 
a fi sentinela neadormită a bisericei și a nămului 
nostru.

Eră decumva făcendă acăsta, adecă împli- 
nindu-ne sânta datorință vomă suferi neplăceri 
și multe neajunsuri, acele să nu ne descurageze 
și slăbăscă în hotărîrea de a resista, ci să ne 
întărăscă, căci esemplu avemu în creștinii cei de 
pe t.impulu persecuțiuniloră, esemplu avemu în 
străbunii noștri, de cari a ne face demni datori 
suntemă!

Scrisore de aderintă adresată generalului 
Traianu Doda.

Jurulu Tecei, 5 Decemvre 1887.

Onorată Redacțiune! Românii din cerculă 
electorală ală Tecei și Ormeni.șului de Câmpia 
prin acăsta sinceră și cu mare bucuria aducă a- 
dencă mulțumită Iiustrității Sale domnului gene 
rală Traiană Doda pentru resoluții pași, pre cari 
Ilustritatea Sa, în numele seu, alu cercului său, 
ba ală întregului românismă din Ungaria, Bănatu 
și Ardeală i-a făcută cătră înalta Dietă, și cu 
toții dechiarându-ne că aderămu și din inimă con- 
simțimă espresiuniloră llustrităței Sale, din aden- 
culă inimeloru năstre susă și tare îi strigăină: 
Să trăăscă Ilustritatea Sa domnulă generală Tra
iană Doda, fala națiunei române, dechiarându-ne 
că în totu loculă pre calea apucată cu cea mai 
mare resoluțiune îi vomă urrua.

Gregoriu Vitezu. loanu Moidovanu,
preotă rom. gr. cal. in Uifalău.

SOIRILE PILEI.
• Ellenzăk. publică în numărulă său dela 9 De

cemvre următărea telegramă, primilă din Făgărașă.- „La 
alegerea representanței comunale, ținută erl, in ala doilea 
cercă electorală după o luptă mare au învinsă Maghiarii 
față cu cualițiunea naționalitățiloră ; astfeliu în repre- 
sentanță este asigurată majoritatea maghiară...* La a- 
cestea adauge »Ellenzek<, că în acestă comitată. locuită 
în preponderanță de Valahi, până acum afacerile comune 
erau conduse de Români, in representanță elementulă 
maghiară n’a putută pănă acum să precumpănăscă, dăr 
acum in urma ultimeloră alegeri, Maghiarii au obținută 
tocmai acestă resultată neașteptată.“ — Stau bine Ol
tenii noștri, acum tăie voră merge pe unguresce. Cine 
strică? Provei bulă elice că fiecare dărme cum îșl aș
terne.

—x—
Sâmbătă in 28 Noemvre s’a serbată în Bucuresct 

cu Tedeum și cu paradă militară aniversarea luărei 
Plevnei.

—x—
Din Timișora se scrie: >In comuna Cușteiu a fostă 

împușcată economulă Neculae Savu, pe când cina, de 
afară prin ferăstră. Savu e rănită de rr.ărte și cu greu 
va scăpa cu vieță. Făptuitorul nu s’a descoperită, deși 
lisolgăbirăulă Csapo cu 8 gendarml l’au urmărită, der 
fără resultată, fiindă nbptea intuneeăsă. Din causa ne
siguranței ce domnesce in Cușteiu de mai multă timpi, 
comitatulă va cere proclamarea statariului." — Ce stări 
• fericite!“

—x—
Ministrulă de honvezi a provocată printr’ună cșr- 

culară tOte municipiile Jsă esecute urgentu conscrierea 
militară de cai și clasifieațiunea loră pentru anulă 1888, 
precum și conscrierea cărăloră ce stau la disposițiune 
pentru casulu de mobilisare, și rapărtele respective sfi le 
trimălă câtă mai curendă ministerului.

—x—
Profesorulă de universitate Dr. Rari Langer a mu

rită Ia 8 Decemvre n. in verstă de 69 de ani în Viena.

Gini nași ulii de Beiușii.
Sub acestă titlu a apărută in numărulă 232 din 

14/26 Oct. a. c. a (Jiartihii „Tribuna" ună articula în 
contra spiritului ce domnesce în acelă gimnasiu și a 
capacităței corpului didactică, ba ce e mai multă, în elă 
se timbrăză acelă gimnasiu ca ună institută, carele dela 
înființarea sa n’a contribuită la înflorirea poporului ro- 
mânescă din acea provincia pentru carele fii instituită.

Este semnificativă, că gimnasiulă Beiușiană a mai 
fostă atacată în cj;arulă „Tribuna" și in anulă trecută, 
eră artieululă aci amintită se vede a li continuarea a- 
celuiașl atacă; va să tjică unu cineva și-a alesă acestă 
gimnasiu de țintă împroș<*ăriloră sale, fiă insă mângâiată 
acestă institută română, căci colonele •Tribunei" au 
dată locă alacuriloră și in contra gimnasinlni din Blașă, 
Eră mai de aprăpe in contra ședlei civile de fete dela 
Sibiiu...

Să ventilămă însă puținteii lucrulă și să scălciămi 
iuiărele nemelițate din a^elă comunicată ală „Tribunei* :

In primele șire di< e respectivulă corespondinte: „nu 
noi suntemă aceie cari stăruim să ne ocupămi cu gim
nasiulă de Beiușin< și după acestea în primi aliniă 
cjice „noi amă fostă cei din’tăiu cari ne-amă esprimată 
părerea, că gimnasiulă așa cum este elă condusă, n’o 
să aibă bună sfârșită., unde este aci nexulă logică? A 
nu ne ocupa cu cineva și totuși noi să fimă primii, cari 
să dămă sfaturi aceluia? In adevără ăstmodă de espre- 
siuni nerumegate dovedescă numai sărăcia spirituală.

Corespondintele voindă a ni se face „magnus 
Agollo* accentua a) necesitatea unei reformări radicale 
a spiritului ce domnesce in acelă așcijămftntă de cultură. 
b) necesitatea reformărei corpului didactică, c) necesitatea 
d’a ridica gimnașiulă din starea de plânsă, în care a a- 
junsfl prin nechibzuita chivernisea aceloră chiămați.

Să le luămă și aceste in ordine la analisă:
a) ce privesce spiritulă care domnesce în acestă 

gimnasiu. era de dorită ca corespondintele să se esprime 
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mai chiar, ce înțelege: spiritula sciințeloră, ală culturei 
reale, seu a simțului naționala?

Eu, care am eșită din acelă gimnasiu in anula 
1847, am văZutO din anO în ana răsărindă dn elă o 
frumăsă pleiadă a romănismului, am urmărită cu aten
țiune fasele și reformele prin cari a trecuta și prin tote 
aceste a păstrată și susținuta cultura și spiritula român. 
Martoră ne este numerdsa inteligință din Ungaria, Ba
nala, unele părți ale Transilvaniei, și chiar Bucovina, cres
cută în acesta gimnasiu, despre care în mânia aserțiune! 
corespondentului «Tribunei* pota afirma, cu mulțl alții 
lăngă mine, că viâța culturală și spirituală ce domnesce 
de presinte în acesta gimnasiu, nu este inferiâră celoră 
trecute.

Nu e vârbă, simtă timpuri în cari acțiunea, carac- 
terula vieței unui individa său generațiunl își dă o es- 
presiune mai viă, mai estensivă, căci căldura produce 
espansiune, si sunta timpuri cari aducă gerulă, care nu 
permite espansiune, căci fiigulă contrage

Să vorbima mai chiarO ? Ne înțelege totă suflarea 
românâscă bine sâmțităre, totO omulă esperta care a tre
cuta prin focuia tinerețeloră. Etă, d-le corespondinte, din 
astfeliu de motive este a se jndeca spiritulo ce domnesce 
a<jl nu numai in gimnasiula Beiușană, ci în iote gimna- 
siile romănescl.

b) La acesta puncta trebue să accentuăma că cor- 
pula didactico dela gimnasiulu Beiușiană, in puterea re- 
gulaminteloră existente, și-a făcuto calilj^ațiunea sa la 
universitățile din Budapesta și Glușiu, depunăndă esame- 
nele recerute pentru tote liceele (gimnasiile) stalului, eră 
din limba română au fosta esaminați la Budapesta prin 
d-10 Ales. RomanO și la Clușiu prin d 10 (irig. Silasi, pro
fesori universitari.

Ore din ce privință ar pofti d-lă corespondenta re
formarea corpului didactica? Eră nu ne spune, vorbesce 
numai in generalitate; prin urmare și răspunsuia nostru 
numai generala p6le să fiă. Trebue totuși se insemnămU 
că acestO corpO didactica stă sub două controlurl, unulă 
ala statului prin supremula directorO de învățământă, și 
altuia al Episcopului gr. cat română de Oradea mare, ca 
patronulU și supremula ingrijitorO ală acestui institulO 
Etă o posițiune critică, in care profesorii dela gimnasiile 
statului nu se găsescO...

c) Frasa clasică »că nechibsuita chivernisită." (chiar 
gurița lui kiulafoglu) va să ijică necumpănita conducere 
seu gavernare »a celoriî cliiămați i’a adusă gimnasiula la 
filarea de plânsă" dâcă ar fi adevărată, ar lovi in prima 
liniă pe d. episcopă diecesanO despre care coreupondm- 
tefe 4>ce: „câtă vreme institutulă va fi sub privighearea 
unui bărbată activă și consciențiosO ca Prea^ânția sa, 
n'avemO de ce să ne îngrijimă", ilă lovesce Zică in prima 
liniă, căci Prâsânția Sa, ca patronală și supremulă diri
ginte ală gimnasiului, denumesce și diinite atâta pe di- 
reclorula cita și pe profesorii gimnasiall.— Deci d-lă co
respondenta unde ’lă laudă pe cineva, totă a olo ilă și 
lovesce...

Ponderosula politică-corespondentă acusă greu gim
nasiula „că In activulu culturei naționale de vre-o câți-va 
ani n'a contribuită nimicu; erâ la passivă a contribuită 
într'ună modă îngrijitorii: și pentru a-ăsta aduce ca do
vadă spiritula naționala infectată de prin părțile Crișene 
și Sătmărene.

Acâstâ aserțiune este o adevărată scâlciătură de 
idei; stă în contrazicere eu faptele; căci este cunoscuta, 
că decă mai esistâ semțO națională in părțile amintite, 
acesta este susținută și propagată mai vertosO prin omeni 
eșițl din acela gimnasiu. Altcum protestantă in contra 

bănuelei d-lui corespondentă, ca și când părțile Crișiane 
ară fi infactate in sâmțulă națională ; voră fi și pe acolo 
păcătoși ca pretutindenea, der aceste cașuri suntO escep- 
țiune dela regulă.

Apoi dăcă in comitatulă Sătmaru'ui n’ar fi aprope 
nici o inteligință română; decă comitatulă și-ar fi per- 
dutO caracterulă națională, și preoții limba : bre gimna
siula Beiușană să părte vina? Ore direcțiunea și corpulă 
didactica ală gimnasiului pole să aducă cu funia tinerii 
din Sătmară să frecventeze gimnasiula românescă, când 
ei din causa lipsei de mijloce suntă nevoiți a cerceta gim- 
nasii străine mai aprăpe, cum e Oradea mare cu gimna
siula și academia, cari stau la mijlocă între Beiușă și 
Sătrnară ?

Ore direcțiunea și corpulă didactică ală gimnasiului 
Beiușană ii pdte deține pe tinerii din comitatulă Sâlma- 
relui crescuți pe la Beiușă, pe terenulă aceluiași corni 
tată? Și dăcă in urmă careva seu câțiva din ei și 
dintre preoți ișl negrijescă limba, și răcescă în sâmțulă 
națiunală, bre gimnasiula să părte la acăsta vina?

Altcum fiă d corespondenta convinsă că acei 3—4 
preoți din Comitatulă Sătmarelui, cari suntă îmbătați de 
spiritulă maghiarismului n’au fostă elevii gimnasiului Be- 
iușană; dăr dăcă ar rătăci și unii dintre aceștia, nu ar 
fi și nu este vina gimnasiului, precum decă din tinerii 
crescuți cu stipendii dela Mocionesci, Ghiba, Gojdu, As 
soci^țiunea transilvană etc. în urmă câțiva nu ar cores
punde obligăminteloră și angajamenteloră impuse loră 
moralminte prin aceste beneficii, ba dăcă s’ar și lăpăda 
de aspirațiunile naționale pentru unele abateri păcătbse 
ca aceste, nu onoratele familii amintite și Associațiunea 
ar purta vina, căci intențiunea lora a fostă bună, și nu 
ca să crescă cuci ingrațl.

După tote aceste, cine pbte susține acusa, că unieulO 
gimnasiu Beiușană, din causă că elă esistâ, elă singurO 
pbită vina, că comitatele Ungariei cu elementă românescă 
nu prosperâză iu cultura națională?

După ‘chibzuiala nechibzuită" a corespondentului, 
gimnasiula Beiușană mai are păcatulă cardinală „ că in 
cerculă Beiușului ignoranța in sinulă poporului domnesce 
și astăzi in măsura in carea a domnită înainte de înfi
ințarea gimnasiului, care n’a avută nici cea mai neîn
semnată influință culturală asupra poporului română din 
comitală«.

Acestă aserțiune a corespondintelui, decă ar fi a- 
devărală, ar fi cea mai gravă și mai n'mkitbre acusă 
pentru herarchiele nbstre in a cărora mână a stată și 
stau încă școlile poporale, der nu pentru gmnasiu; pre
cum inse intregă productulă jurnalistică ală corespondin- 
telui răsună de golulă fraseloră nelogice, ăstinodă afir- 
mațiunea aci amintita in adevără este său stupidă său 
mafițiosă, nici că putea să o facă altuia dedată ună bă- 
iețandru, care n’are cunoscința trecutului.

Dăcă corespondentulă ar fi cunoscută preoțim ta, în
vățătorii și in genere inteligință română, nu Zică înainte 
de înființarea gimnasiului (1829—30) ci numai cea din 
184-8 când încă nici că se propuneau studiile in limba 
română in gimnasiula Beiușiană. și ar face comparațiune 
între aceia, și cei de față, s’ar topi însuși de ferbințăla 
absurdei sale afirmări.

Apoi dăcă cresce inteligință unui poporă, se pbte 
ore ca însuși poporulă printre care se resfiiră și locuesce 
acea inteligință, se rămână îndărătă și peste 50 de ani, 
totă in starea sa primitivă? Ună asemenea popotă neca
pabilă de cultură, n’ar merita să aibă vieță!

Altmintrelea gimnasiele preparâză indivizii pentru 
facultăți mai înalte și pentru cultivarea massei poporu

lui suntă destinate scblele poporale, apoi dăcă aceste nu 
se găses :ă in numărulă recerută, și nu pota satisface 
recerințeloră moderne: bre și la acăsta gimnasiula să 
fiă de vină ?

Logofătulă nostru apoi după câte tbte vine și în
drugă la trase de: „spiritulă servilă, dc tendința spre 
liberalismă, și scblă democratică» — Debrece în gimna- 
sii sciințele trebuescă prcda'e după sistemulă stabilită 
prin supremele autorități școlare, respectiv.; prin inini- 
teriu, și abaterea dela acelă sistemă-programă este strict 
oprită, o altă sistemisare o in sensă mai „liberala» și 
„democratică”, chiar și când s’ar simți nevoiă de ea ar 
fi eu neputință. Nu cumva prin liberalismă și demo
crația ar voi corespondintele, ca tinerimea studibsă să 
fiă liberă a lucra după capulă și placulă său, și să fiă 
scutită de disciplina recerută la ori ce institut?

Este tendențibsă și insinuarea, că unii profesori mai 
liberali ară fi espușl răsbunărei direcțiunei, ce tinde in- 
tr’acolo să spargă solidaritatea și frăția corpului didac
tică, carele In privința instrucțiunei trebue să fiă una 
trupă și sufletă, căci profesorii nu. facO politică, ci pro
pună sciințele.

Limba română, care după corespondintele este lă
sată în voia Tatălui, se propune pe săptămână in 17 bre 
regulată și consciențiosă, precum arată și programulă; 
Însăși propunerea studieloră, cu escepțiunea istoriei și a 
geografiei, se face în limba rom.; apoi Societate de lectură 
a tinerimei incă esistâ la acestă gimnasiu sub conducerea 
unui profesoru chiar pentru cultivarea lirnbei și a sim
țământului românescă și nu pentru maghiarisare.

Der să reprivimă la timpurile trecute; înainte de 
1848 limba propunerei in gimnasiu era cea ungurescă și 
latină; sub absolutismă (dela 1850 pănă la 1866) se 
propunea și germanesce căci ăstmodă erau sistemele și 
ordinațiunile, și totuși nu s’a maghiarisată, nici că s’a 
germanisată acestă gimnasiu ; decă logofeția sa are pu
tere să preschimbe sistemulă de acuma, nesmintita că ar 
ave unu mare merită înaintea tuturorO Românilora, et 
erit nobis tnagnus Apollo

După aceste premerse, nu e vorbă. Domnii profe
sori vo'ă fi vorbindă mai multă de nevoiă și unguresce 
și in parte suntă siliți a o face pentru învățăceii de 
naționalitatea ungurescă. din sinulă cărora lesne se ră
dică plângeri că suntă persecutați; der vorbirea lirnbei 
unguresci o mai aduce cu sine și viața socială, de care 
nu se polă închide, căci și altcum suntă din destula sus- 
piționați cu separalismulă’); apoi se mai scie, că șijalțj 
profesori de pe la alte institute pentru esemplu in Tran
silvania și Bucovina voră fi vorbindă și germane-ce, ără 
cei din România frâncewe; și din astă causă nu lise 
păte detrage din sâmțămentulă românescă.

Departe să fiă de noi să aperămă pe unii ca aceia, 
dăcă suntă, cari dOră și in familiă se fjlosescă de altă 
limbă și nu dea loră maternă; din parte-ne insă noi 
așa cunbseemă pe domnii profesori, că și ca preoți ro
mâni au semțămintele loră naționale; șj decă arO țină de 
mofturi cărțile și productele literare române nu s’ar afla

*) Nn înțelegemă cum plângerile și suspiționările 
nebasate ale societății ungures i potă să dea directivă și 
să regulamenteze in modă nenaturală usulă lirnbei de co
municare a profcsoriloră cu elevii și cu so ietatea ne
română. Bine ară fi dăcă domnii profesori din Beiușiu 
s’ar lăpăda odată de obiceiulă de-a fi totă dânșii cei cari 
cedâză în asemeni cașuri. Câtd pentru plângerile școla- 
riloră de naționalitate maghiară că suntă persecutați, ce 
rămâne să Zică școlarii noștri dela gimnasiele ungurescl 
unde nu numai că nu se propune nici ună obiecta in 
limba română, der li-se intei'Zice șeolariloră chiar de a 
vorbi românesce intre Zidurile școlei? — Red.

FOILETON C.

ZOicțioxiartă. poporalii.

(Cuvinte romănescl din jurutu Năseudului, de poporO grăite 
și totă pentru poporO alcătuite-)

adunate de dascălulO iulin Bugnariu.

(Urmare.)

239. Prigonită. Așa se numesce o junincă trecută de
trei ani, a căreia vreme a fostă să fete, însă 
nu a fătatO.

240. Nelepcică (nelaptică)=junica, carea a fătata sub
trei ani.

241. Hr^uce=p6tne, precum: mere, pere, cireșe, prune
etc. Cuvântulă «brâncă» se folosesce și ca nume 
de ocară pentru bmenl.

242. Bindeu=f61e, pântece.
243. 77oș(o/>dcd=:furcitură, clae de fână , lăcală din

pologa.
244. Pupueță=: căpiță de fână.
245. tziwf»Me='ăiețăi de formă pătrată ferțl în zără ori

în zamă de curechiu. Pe alocurea ciulinele să 
numescă »urechiușl“; „ureciușe" și „burechiușb*

246. Șcordăluiescă—a să împunge d. e. boii etc.
247. 5o«<ird=mută; țiapa-liapa.

248. St>er7<n<i=lemnulă ce stă d’asupra furciloră dela
colibă.

249. Inlruelare—a mișca corpulă încolo și incoce.
250. ZHOwele=reumatismă, răceiă.
251. Ursucu—materia unsurbsă, ce se află pe sub lâna

oi loră.
252. Procletu=omQ ciudată, arțăgosO; omO cu capulO

amână.
253. Gcrfotă=dobitocă sălbatica.
254. T<îrșeșcti=crăcescă, dau în laturi.
255. Zăvoiu=o luncuță ce se află pe lângă cutare rîu,

brânză de vacă mestecată cu groșcioră (smântână)
256. Cicică= pesce mied.
257. Afușdaiu—zamh de aiă (usturoiu.)
258. Z’dr/<liî7«=mișela, ticăită.
259 ZZorlescM=umblu din târgă in târgă d. e. am ună 

cuțită pe care Î10 dau pentru ună fluerO; flue- 
rulă ilă dau pentru o curelușă cu bumbi etc.

260. D9fcor<Jscw=scutară, dau josă.
261. Corobeță=verme genurO.
262. Tigaie=o blă largă în care facă btnenii coleșă. —

Din tigaie s’a formata diminutivulă »tigăiță* = 
ună vasă mică de Iută, în care frigă bmenii 
slănină ori facă papă.

Notă. Locuitorii din comuna Zagra 1. Năsăuda nu 

pronunță «tigtiță», ci ,cigăice« d. e. lapce dulce ’n 
cigăice.
263. Poponeții—ună cârbU în care se află o bucată de

râză aprinsă și unsă cu unsbre.
264. Ciolbană— ciolanu.
265. Gomănescu—vorbeseă, glăsuiescă d. e.

— Taci fiuță nu gomăni 
Că pe tin’ te oru auZi 
Păunașii codriloră, 
Vătavii tâlhariloră!«

266. Gâtwj«scă=stringă pe cineva de grumazi, de gâtă.
267. Potcă. Acâsta este o bolă fbrte grea și primejdiăsă,

ce se pbte căpăta prin «strigare», sâu în pă
dure tăindă nescai huei etc.

Potea este împreunată cu junghiuri grozave, cari 
de regulă se pună la încheelurl, precum: la mâni oii 
picidre, ba de multeorl și în ceriula gurii ori în nasO.

Din loeulă unde se află buba, adecă potca, iese 
mai târziu ună osO mied și albă, care se numesce „păr 
de strigă". — Ca doftoriâ contra acestui morbă se 
aplică descânlpculă de Potcă,’) și anume : să ia o bu
cată de untură slujită și se pune pe o frunZă de mălaiO; 
se stropesce apoi cu aghiasmă de atâtea ori, de câteorl 
se repețesce descânteculd. După aceia se ia și să pune

A se vedâ «Gazeta Poporului pro 1886. 
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in bibliotecel ■ loră cărți științifice și literare române câ'e 
se află.

Va fi adevâră. că unii tineri români cari suntă ve- 
n'țl la giînnasiulă de Beinșin de pe la școlile din Szar 
vas, Kecskemet, Hilas, Nigykoro^ ele. voră vorbi slabii 
roraânesce, dâr la acesla nu portă vina gimnasiula Be- 
iușană, ci din contră ii ede meritulă că pentru aceea 
vină aici, ca sâ-șl învețe limba maternă, și ce sein, aici 
și-au apropiată.

Ce atinge moralitatea cu cuventulă amintită, der 
de altfelă refăcuta de corespondintele credemO, că nu e 
jOculiă, ca aceea [sâ se discute in foile publice; trebue 
insă să insemnămă că deorece in lume nimicii nu este 
perfecta și fără de greșeli, și dâcă de acestea s’au ivită 
și pe la gimnasiulă Beiușiană, acelea cu încetulă și me
reu s’au strecurată și se depărteză de p’acolo. „Der 
cine să semte lără de pătată să arunce eu pâtra» a 
Zisă Christosă. Totuși de presinte n'avemă cause de 
bănueli.

In fine cu Iote că nu se intrăbă cine a scrisă, ci 
se caută că ce s’a scrisă, și cu tote că noi am răspunsă 
la cele scrise, totuși allătnă cu cale și la lotulă său. să 
reflectămă pentru conduita și modestia lineriloră noștri, 
că decă scrierea corespondentului cu <i c ir.digetâză pe 
lănărulă redacloră ală „Tribunei’, pe cum să și crede, 
care numai acum a scuturată pulberea gimnasiului Be- 
iușiană de pe sine, aceea împrejurare că numele său se 
tipăresce .ca redactore14 la cdda fiecărui esemplară ală 
„Tribunei14, pe d-sa de locă nu-lă face omă mai de is
pravă deeâlă precum aievea este; firma redacțiunei seu 
direcțiunei sale nici că însemnâză vre-o importanță po
litică, ci numai o simplă necesitate, după împrejurările 
dela acelă <JiarO. Unulu din garda vechiă.

Intre Valea Agrișului și Almașului, Noemvre 1887.
Domnule Redacloră! In 30 Noemvre a. c. s’a ți- 

nutu sinodulă tracluală de lomnă ală tractului protopo- 
pescă ală Almașului mare, in comuna bisericescă gr. 
cat. Zutoră, liindă presenți preoții tra ului mai foii, eră 
docenții toți, fiindă deja prin on. d-nă protopopă Basiiiu 
Eoruțiu convocațl, spre a se turma și înființa ună d is- 
părțămăntă de reuniune invețătoreseă.

Diminâța au participată in corpore la sf. liturgiă 
preoții și docenții in frunte cu biue-meritatu'ă d-nă pro 
topopă. După ce s’a ținută liturgiă, cam pe la 10 ore 
a. m, cei adunați fiindă cu toții intr’o casă țărănescă 
(ne avendă altă localitate) on. d-nă proiopopă prin o 
vorbire însuflețitore arătă scopulă întrunirei acestui si- 
nodă și termină vorbirea declarăudă deschisă sinodulă, 
fntre strigări de „să trăiască.14

Din causă că on, d-nă Petrană Floriană ca notară 
tracluală era ocupată cu mai multe afaceri s’a alesă 
notară ad hoc on. d-nă Simionă Marin așiu preotă, care 
cu urgință ișl și începu misiunea. S’a citită cercularulă 
metropolitană ce strictă ordinează fiâ-cărei represen- 
taliunl bisericesc! ca cu finea fiă-cărui ană să se legiti
meze înaintea oficiului protopopeseă tracluală cu libelă 
de dare că au solvită darea și nu e în restanță, chiar 
așa și cu taxa anuală !a f'ondulă de pensiune regni- 
colară.

S’a cetită și esplitală ună altă eereulară metro
politană prin care se (jtce că epistolele ce ar fi de a se 
adresa și trimite pe poștă fără portă să se scrie adresa 
ântăiă in limba română și după aceea de desubtă iu 
limba maghiară. La aeâsta au răspunsă câți va dintre 
d-nii preoți că deeâlă să scrie în limba maghiară mai 
bucuroșii voră plăti portulă. După acestă răspunsă au 
fostă întrebați d-nii preoți că de unde voră plăti por- 
tulă poștală și răspunsulă a fostă, că din buzunariulă 
propriu iiesce carele, numai să nu scrie unguresce. Acesla 
au și primit’o cu toții.

După acesla on. d-nă Floriauă Petrană ca cassa- 
riulă bibliotecei traetuale ișl face raportulă Înaintea Si-

pe o râză albă de ină apoi să legă loeulă unde se află 
buba *)
268. Fitndereiu=dale de fănă începută; bărbânță de

brânză începută d. e. mai am încă ună funde- 
reiu de"brânză etc.

269. Indrugare=risacire d. e. tortulă de cânepă ori
de lână.

270. Co^rza=râză; haine sfărlicate, rupte.
271. S<lrceriu=ună lemnă clenciurosă, in care’șl aeață

păcurarii cercila MesagI, straiță, sumană etc )
272. Ooton5=lâna (de âie) ce rămâne in pepfenl după

ce se scote părulă.
273. 77Mîî=lemnulă (talpa), ce se pune pe din dosulă

colibii, ca să nu vie apa dela dă'ă.
274. Imboldescă='oveseCr, împingă cu putere.
275. Horpotescu—a be ca cânii.
276 Jântalău—wnâ lemnu cam de 1 metru de lungă, 

care la ună capătă pârtă ună cercă. Cu acesta 
bată păcurarii laptele celă închegată, când facă 
cașulă.

277. Grăescă în Adr;e/e=grăiescă in ponturi, în figuri,
și alegorii; facă glume, șagacitate.

278. Mogorogescă=gvAiescQ in modă neințelesO.

♦♦) Despre „Potcă* voi vorbi tn altă articula mai 
pe largă.

nulului; totodată provocă pe cei ce suntă în restă cu 
taxa bibliotecei ca în celă mai scurtă timpă să o sol- 
vâscă, ca de o parte pentru banii ce restâză pe la unii 
să mai polă procura opuri, âr de altă parte să fiă ră- 
tuite restanțele.

Totă susă numitulă d-nă, fiindă și agentulă băncei 
Transilvania, provâcă pe acele representațiunl bisericesc! 
ce suntă în restă pentru asigurațiunile superedificateloră 
bisericesc! și școlare etc. să platescă, făcendu-i atențl la 
casă de periculă asupra urmăriloră triste ce ară îndura 
prin aceea că nu’șl solvescă la timpulă său taxele. Cu 
acestea cele ținătore de sinodă s’au finită, deci pentru 
recreațiune se și suspinde pe 2—3 minute ședința.

RcdesehiZendu-se ședința, on. d-nă protopopă prin 
o cuvântare strălucită inlrodu-se lucrările ședinței a doua 
privitOre la reuniunea înfiiniăndă a învățătoriloră trac- 
tuail, intre strigări de »să trăiască».

Aci înainte de tote face întrebare d-lă protopopă, 
că fiindă deja propusă de unii docenți înființarea unui 
despărțămentă ală reuniunei invățătoresei a învățătoriloră 
români SelăgenI, cu atâta mai vertosă că o parte a acestui 
tractă se ține de comit. Sâlagiului, voescă a o primi și 
a se constitui? La aeâsta apoi cu toții s’au învoită. Ge- 
tmdă-se statutele reuniunei învățătoriloră români selăgeni 
s’au primită și onor, d-nă protopopă a fostă rugată să 
facă pașii nece ari pentru încorporarea acestui despăr- 
țămăntă cu susă amintita reuniune.

Acum s’a provocată docențele Basiiiu Banea din 
St. GeorgiulO de Meseșiu pentru a’șî ceti disertațiunea sa 
care a avută cuprinsulă; Cultura religidsă morală a po
porului de ce necesă și când este a se propune în scâla 
poporală ?

Terminându se ac-âsia. a începută docențele pri
mară Ioană Maximă din Buciumi o disertațiune ală că 
rei cuprinsă a țintită la scopulă : necesitatea și folosele 
reuniunei învățătorescl, îndemnândă cu tâle puterile pre 
docenți la sprijinirea și îmbrățișarea reuniunei, arătândă 
exemple cu câtă suntă mai înaintați întru cultură cei ce 
mai de timpuriu au înființată asemenea reuniuni etc.

Ftnindu-se aeăsta, on. d-nă protopopă propune a- 
legerea ofieialiloră reuniunei. S’au alesă : Președinte on. 
d nu protopopă Basiiiu Poruță, vice-președinte on. d-nă 
Simionă Marincașă preotă, notară I. Gabrielă Labo, II. 
Basiiiu Banea. cassară: Ioană Maximă, controlorii: Si
mionă Suciu doeente, bibliotecară: Emanoilă Mociann, 
eaie totodată c și bibliotecarulă tractului.

După acestea a urmată înscrierea membriloră 
Dânșii cu toții s’au făcută membri ordinari âră dintre 
preoți câțiva membri ajutători cu taxa de câte 1 fi. 
la ană.

A urmată aci a treia disertațiune, care s’a cetită 
de cătră docențele din Bogdana Gabrielă Labo. Cuprm- 
sulu acesteia a fostă lipsa de bibliotece populare la fie
care scdla populară, modulă și mijlocele înființărei pre
cum și folosnlă loră.

Cu acesta s’au finită lucrările. D la protopopă în
chide ședința adunărei reuniunei învățătorescl, esprimân- 
du-și părerea de bine și plăcerea pentru că a putută 
reeși a înființa reuniunea amintită, de mare necesitate 
și de atâta timpă dorită.

A urmată prâncjulă la casa ospitală a M. 0. 0. 
Vasiliu Mocanu, preotă gr. cat. în Zutonfi. A< i s’au ți
nută și vre-o două loaste, după prândă apoi salutându-se 
și Imbrățișându-se unulă cu altulă. s’au împărțită care 
încătrău ii conducea drumulă.

Dea Dumnedeu ca sâ aibă imitatori învățătorii a- 
cestui traclu, căci numai atunci putemă spera ună vii- 
toră frumosă dâcă se voră forma astfelă de Associa 
țiunl, altfeliu- nu. Ioană Maximă junior.

Țiganca românii și Sadi-Carnot.
Ca potrivâlă neprevăzută, ceea ce urmâză nu e 

rău de locă. Citimă in „Fanfulla14 din Roma cu data 
de 6—7 Decemvre:

Sădi Carnot I Pare că alegerea sa la președința Re- 
publicei francase a fostă prorocită.... acum vre-o 80—90 
de ani, când succesorulă d-lui Grăvy nu era nici mă- 
cară născută. Nici o mărire neașteptată nu se produce 
în lume fără ca să șl aibă legenda și profeția ei.

279. A se ușta=a răsufla greu.
280. Zăvârdacă=\apt.e acru subțire.
281. Șarpău—funiă mică de legată vitele la iesle.^
282. A/ascuri<=porcă jugănită.
283. Viță, giță=șîră, firă de ață pe care se află Înșirate

mai multe mărgele.
Dragă Rujălină, 
Flâre din grădină, 
Legă a ta jele 
D’ună viță de mărgele etc.

284. Luștescu=deAacH d. e. cucuruză.
285. 77acu=modru; asămenare d. e. n'are bacă de

blăsfămată.
286 Pocanie=poeăin[ă; penitință; îndreptare, coregere.
287. Horbotă pl. hoșboturl=vase precum: bărbințe, gă

leți etc.
288. Tiramuri=pne\\.e, rechisile.
289. Fâfan/w=bucată, piesă, dârabă d. e. Și-a tăiată

ună fălantă de pilă
290. Prisocire=a apăsa curechiuiă (varza) în bute (bu-

clană).
291. Zălezâtă-ă=s]abă, amărâtă; mișălă.
292. Ciurbăluescă=seiirgă zama (morea) de pre cure-

chiulă pusă în bute (buclană) și apoi ărăși o 
tornă indărăptO. (Va urma mai târdiu.)

Marele Carnot, moșulO actualului președinte, umbla 
intr’o Zi pe câmpO cu vre-o câțl-va oficeri și represen- 
tanțl ai poporului. In cale ii eși înainte o bătrână Ți
gancă cu hainele sdrențuite și cerândă-i de pomană. In 
apropiere, o cetă de Țigani îșl puseseră corturile. Bă
trâna era din laia aceia.

— , Dă-m! ună francă, signor barone*, Zise ea în 
nemțesce stricată, nesciindă se vede limba francesă.

— „Curiâse ființe și Țiganii ăștia14, Z>se Carnot 
întorcându-se cătră cei cari ilă urmau; >ei singuri îți 
spună câtă să le dai, și ca să le dai te facO baronă și 
conte!14 Ș’apoi suriZendă se întorse cătră Țigancă Zi" 
căndă: „Eu nu suntă baronă, dâr âcă îți dau cinci franci 
pentru buna ta intențiune. *

Țiganca ascunse iute în sînă moneta ș’apoi, ca 
luată din alte alea, vorbi astfelă lui Carnot:

— „Tu ești iubită fdrte de concetățenii tăi și nu
mele tău va rămâne multă vreme în mintea loră. Copii 
tăi voră fi cu cinste, și ună nepotă ală tău va fi căpula 
nâmului tău. Așa îți prorocesce Mididica, și se va face.“ 
Și ue mai așteptândă răspunsă, ea se depărta cântic- 
chiando un ritornello della vecchia canzone zingaresca:

Mitidika, mitidika, Wiem ung quâtsch ! 
Ba nu, ba nu, n'am tsche fâtsch!

— „Sciu câ’ml trage a bine Țiganca» esclamă ri- 
Zândă Carnet, „dâr mai lesne ar fi să le înțelegi îndră
cită loră limbă, deeâlă să le creZl prorociile.14

«Totuși, spune „Fancfulla14, prorocia Țigancei fii 
culâsă de cei cari urmau pe Carnot și chiar înregistrată 
intr’unele memorii ale timpului.

Acestea le spune „Fanfulla41. Cititorii au înțelesă 
de sigură că la vacchia canzone zingaresca e gingașulă 
cântecă românescă:

— Mitilico, mititico, vină îucoce!
— Ba nu, ba nu, n’am ce face!

și prin urmare, bătrâna Țigancă era din România, venită 
și atunci cum vină și acum, — luni dearendulă pe josG 
prin Austria și Germania tocmai in Francia, oprindu-se 
la marginea orașeloră, la marginea Parisului buniâră, unde 
îndată ce aude că au sosită Țiganii, amiculă nostru Ba- 
laillard se duce să-i studieze, âr romanțierulă Richepin 
sâ-i veZă și să petrecă cu denșii pentru a scrie pe urmă 
romane ea Miarka, la fille ă l’Ours.

Limba pe care Marele Carnot, organisatorulă vie- 
torieloră primei Republice francese, o nnmia îndrăcită, 
era curată limbă românăseă pe care însă, dâcă o pro
nunți pe țigănesce și mai cu sâmă dâcă o scrii ca .Fan
fulla' și ca autorii memorieloră ce elă citâză (quâtsch, 
fâtsch, uiem ling), dreptă ai să ’i Zici că e îndrăcită.

AI dâcă bătrâna Țigancă ar fi luată pe marele 
Framesă inai la o parte Zttendu-î:

Aidi nane gi kuika
Te mothau tuk-ek orba; 
Ci mothau orba țikni, 
Ta mothau ek mai bari.

adică, după traducțiunea d-lui Barbu Constantinescu: 
aidi, nene, pănă aci — să’ți spui ție o vorbă; — nu’țl 
spuiu vorbă mică,— ci ’țl spuiu una mai mare, — atunci 
Carnot ar fi avută dreptate să Z'eă limbă îndrăcită ăstui 
amestecă de consdrie surde și guturale, de te dâre în 
gâtă citindu-le.

Ori cum ar fi, o bătrână Țigancă română a proo
rocită lui Carnot că nepotu-său are să fiă „capă ală nâ- 
mului său», adică președinte ală Republicei francese.

Proorocia s’a îndeplinită, — „tocmai pe tocmai, 
„Românieoll că măchar de h'ar hi dată cu ghiocu alde 
„Midica, și thot n’ar hi ghicit mai iacanâ că gagiul de 
„Sădi Cârnat, nepotu lui moșu-su, hare se hiă ditai bari 
„Pîrzident*. (»Românulă«.)

Sclrl polițienescl. ErI nâpte ună visitiu de birje și 
o calfă de croitoră, cari in stare de totală bețiă turbu
rau liniștea publică prin larmă și strigăte pe stradă, au 
fostă arestați și fiindă că s’au purtată și față de orga
nele polițienescl în celă mai renitentă modă, au fostă 
aspru pedepsiți.

SCIKI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

PESTA, 13 Decemvre. — Deputatulfl die- 
tală Literaty, care a fostă rănită în duelă, a 
murită.

BERLIN, 13 Decemvre. — Ataculă de 
bdlă a cancelarului imperiului s’a înlăturată deja 
cu t6te astea are nevoe densulă de liniște și dietă.

PARIS, 13 Decemvre. — Lui Tirard i-a 
succesă a forma cabinetulă, în care se află și 
Flourens, Fallitres și Sarrien. Președintele Re
publicei a subsemnată decretulă.

Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabila Di*. Aurel Mureșiauu,
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Onraulfi l* huria de Vlena Bursa de Bucuresci.
din 12 Decemvre st. n. 1887.

tanti de aurit 5»/, . . . 98 05 
Rentă de hârtii &•/, . . 83.20 
(mprumutulO căiloră ferate

ungare.......................... 148- —
Amortisirea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostO uug.
(1-ma emisiune) ... 9875

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ostii ung.
(2-a omisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de oști ung. 
(3-a emisiune) .... 112 25

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu ci. de sortare 103.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

zmșă................................. 103.50
Bonuri cu cl. de sortare 103 25 
Bonuri rurale transilvane 103 50

Bonuri croato-slavone . . 105 75
Despăgubire p. dijma de 

vini ung...............................98.75
împrumutul# eu premiu 

ung........................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de h&rtiă austriacă 79.10 
Renta de arg. austr. . . 81 60
Renta de aură austr. . . 110 70 
Losurile din 1860 . . . 133 25
Acțiunile bănce) austro-

ungare..........................  876 —
Act. băncel de credită ung. 279.50 
Act. băncel de credită austr.274.B0 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.97
Napoleon-d'orI .... 10.— 
Măre! 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126 3o

Ac. de asig. Dacia-Rom. ------ ------
« » > Națională ------ ------

Aură contra bilete de bancă . . 14. 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cota oficială dela 19 Noemvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5%). . 93>/s 91‘/s
Renta rom. amorl. (5°/0) 96— 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/()) 105— 106—

» „ „ (5°/„) • 91’/. 92*/t
> » urban (7°/0) . 103— 104—
> » (6o/o) • 96— 97—
> > (5»/o) • 871/, 88>/a

Banca națională a României 500 Lei------ —

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Decemvre st. n. 18H7.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.54 Vând. 8.57

Argint românesc . . . . » 8.49 • 8.52

Napoleon-d’orI .... . » 9.97 * 10.—

Lire turcescl................. . » 11.27 » 11.30

Imperiali...................... . » 10.26 . 10.29

Galbeni.......................... . » 5.87 » 5.90

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/„ . » 101.— » 102.- -

n * n 5°/0 . . 98.- - 99.—
Ruble RusescI .... . » 110.— • IU-*/.
Diseontulfi . . . > 7—10°/, pe anfi.

FARMACIA
I. PSERHOFER

VIENA, S1NGERSTRASSE Nr. 15
la. „gold.en.en 2Reicb.sa.pfel."

Pilule pentru curățirea sângelui mai înainte numite „Pilule uni
versale^ merită cu Iotă dreptulâ numirea d n urmă, de ore-ce în (aptă nu 
esistă aprâpe nici o bdlă, la care nu ar fi probată în mii de cașuri efec- 
tulfi loră miraculosă. In cașurile cele mai cerbii ose, la cari multe alte me
dicamente s’au întrebuințată inzadară, s’a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpi) deplină insănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu fi cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițăndu-se prețulu înainte costă cu especlarea francată 
1 suin cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 
35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr’, 10 suluri 
9 fl, 20 cr. (Mai puținii de ună sulă nu se pdte trimite.)

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoră 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sână'âții loră după cele mii diferite 
și grele bole. Oil-clne a făcută odată încercare, recomandă acesta medi
camentă mai depaite.

Reproducemtl aci câteva dintre multele scrisori 
de mulțămită.

Leongang, 15 Mani 1883.
Prea onorate Domnule ■ Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele nu suntu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adevfru 
aprupe la tote botele. Din pilulele, ce am fostă co
mandată la Pascl, ain împărțită cele mai multe la a- 
micî și cunosctițî și au folositu la toți, chiar și peisuno 
de o etate mai mare și cu diferite bole și defecte nu 
dobenditu prin ele, deși nu perfectă sănătate, dor lo
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea loră. Te rogu ddr a-inl mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-ml și dela toți, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. a ne redobândi sănă
tatea, primiți cea mai cordială mulțămită.

Martin Deutiugei'.

Bega Szt-Gyorgy, 16 Februarin 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potii csprinia în des

tulă cordiala mea mulțămită pentru pilulele D-v. de 
ore-ce pre lângă ajutorulă lui D-deu, consort» mea 
care deja ani îndelungați « suferită de tniserere, s’a 
rindecatu prin pi’ulele D-v., și cu tote că și acum 
trebue din când în când sg întrebnințeze din ele, to
tuși sănătatea el ■ a îmbunătățită întru atâtu, în câtă

Balsam contra degerăturei de I. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscui fi ca 
celo mai sigurii remediu contra su 
ferințelorO de degerătură de tom 
felult), precum și spre vindecarea 
ranelorâ învechite etc. 1 borcănelfi 
40 cr., cu trimiterea fran ată 65 cr.

Balsam contra gușilorft, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăluri- 
lorfi la gâtO, 1 flaeonQ 40 cr., cu 
trimiterea francată 65 cr.

Esseuța de v efă (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis 
tuirei rele și greutăfilorâ de to fi 
lelulfi, unfi remediu de casă esce 
lentfi. 1 flaconfi 20 cr.

Sucnlfi - Spifzwcgerich, medicament0 
de casă in genere cunoscut fi și es- 
celentO contra catarului, răgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr., 2 
sticluțe cu trimiterea francată 1 fl. 
50 cr.

Alifia americană contra rhcnuiatis- 
înnlni, celii mai bunii medicamentă 
la tdte suferințele rheuma ice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremuri!), 
junghiu la urethi etc. 1 fl. 20 cr 

Lichioră din bnrueni de Alpi dela 
W. 0. Bernhard. 1 butehă 2 fl 
60 cr., */i bufeîiă 1 fl. 40 cr.

pole se-șî v^Qă de tote ocupațîunîle ei cu vioiciune 
juvenală. Acostă a mea mulțămită Ve rogu a o în
trebuința spre binele tuturoru celoru caii suferă, și 
V8 rogu totodată, ea se-inî trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunu cbinczescu. — Cu deosebită 
stimă, supusă Âlois Novuk prim-grădinaru.

Stimate Domnule! Presupunendă, că tote me
dicamentele D-tale voru fi așa de bune, ca re nu mi
tul fl balsam u contra d e g e ră t u r i l o r u , care 
în familia mea a făcută unu sferșitu grabnică Ia mai 
multe umflături de degerătură, nfam decișii pe lângă 
totă neîncrederea inea în așa numitele inijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiulu la pilulile ctirățltore 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutornlfl accstoru mici 
globulcțe se bainbardezu la emorrhoidele, de oarf su
feră de ani îndelungați. Nu csirezu de locn a Ve măr 
turisi adun, că suferința mea învechită după o între
buințare de 4 septemanl a încetată cu totală, și că 
recoinannu aceste pilule în cerculu cunoscințeloru mele 
cu celu mai mare zelu. Nu am nimicii în contră și 
dâcă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, inse fără de subsemnarea |mea.

Vie na, 20 Februarin 1881.
Cu înaltă stimă C. V. T.

Esență pentru ochi de Rometshausen,
1 buteliă 2 11. 50 cr., 1/a butelia
2 fl. 50 cr.

Prafîi contra asudării picidrelord, 1 
cutiă 50 cr., cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Poinadă de Tanochinin de I. Pser- 
hofer, de ună șirfi de ani recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre Iote remediile pentru cres- 
cerea pârului. Unfi borcanfi ele- 
gantu adjustati! 2 (I.

Plastrn universalii de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și înpunsfi, 
la toii) felul# de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodici) la picidre, la degetfi, la 
rănile și aprinderile de țițe șt la 
multe alte suferințe de acesta soia, 
s’a probata de multe ori. 1 bor- 
cană 50 cr., cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Sare nniversală de curățenia de A. 
W. Bulrieh. Una remediu de casă 
escelento contra tuturora urmări- 
lora digesițunei stricate precum: 
durere de capa, amețâlă, cârcei la 
slomaeh, acrâlă în gâta, suferințe 
haemoroidale, conslipațiune etc. 1 
pachet# 1 fl.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr.
Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far

maceutice indigene și streine, anunțate prin t6te diarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla în depositD, se vora procura la 
cerere cu promptitudine și câta se pOte de eftinO.

Trimiterile prin poștă se efectudză iute, decă se 
trimite prețuit) ÎDainte, său cu rambursă,

Trimițendu-se prețuia înainte, (mai bine prin man
dată poștalu) este porto poștalii cu multă mai eftinu, 
(lecâtu la trimiteri cu rambursă. 2—12

Nr. 12,608—1887.

Publieațiune.*)
în afacerea statorirei dârei pentru anii 1888 și 1889.

I. Referitorii la darea de casă.
De vreme ce, conformii §§. 11 și 12 al fi art. de lege 44 din 

1883, s’a statorită deja darea de casă pentru anii 1887, 1888 și 1889 
pe basa fasiuniloril dârei pentru casă ascernute în an. 1886, se provdcă 
în urma ordinațiunei inspectoratului reg. de dare din 3 Noemvre a. c. 
Nr. 17,960 numai acei posesori de casă, cari din an. 1886 încăce au 
clădită din nou, său aceia cari în decursultl anului 1887 și-au finita 
clădirile nouă, în fine acei posesori de case, cari prin adaptările făcute 
la casele lord și-au întocmită aceste case pentru locuință, fără ca să fi 
plătitb mai nainte dare pentru aceste case, — ca să-și aștărnă la ofi- 
ciula orășenesca de dare până celu multă în 20 Decemvre a. c. 
fasiunile dârei de casă immanuate lora prin același oficiu, se înțelege de 
sine fiindu provăijute mai întăiu rubricele acestoru fasiunl cu datele re- 
cerivere, pedepsindu-se la casula contrara negligenții de cătră inspecto- 
ratulu reg. de dare, în sensulă §. 101 alu art. de lege 44 din an. 1883, 
cu o pedăpsă de ordine dela 1—50 fl. v. a. și dispunăndu-se afară de 
aceea, ca fasiunile dărei pentru casă să se estradeze ex offo pe spesele 
posesoriloru negligențl de case.

La compunerea fasiuniloră chiriei casei are să se inducă în călele 
de fasionare atâta singuraticele părți de locuință, câta și chiriile că
pătate pentru acele în an. 1887.

Chiriile au ca să se fasioneze în întrăga lora sumă, neconcedân- 
du-se, ca din aceste chirii să se subtragă ceva de cătră chiriașa pentru 
eventualele reparaturi făcute etc. etc.

La casa dăcă o locuință, mai nainte închiriată, a rămasa în de
cursul# an. 1887 g61ă, atunci nu are s6 se amintescă în câla fa- 
sioilârei dărei împrejurarea acăsta, ci din contră are să se inducă chiria 
aceea ce o ar fi căpătata posesorul# casei, când ar fi fostă locuința în
chiriată. Se recere acăsta din acel# motivă, deărece locuințele cari stau 
g61e, au ca să se arate separata în scrisa.

încă odată se observă, cumcâ fasiunile dărei chiriei de casă, cari 
s’au ascernuta pănă în 20 Decemvre a. c., au valăre pentru anii 1888 
și 1889, prin urmare cliiriele căpătate pentru anulu 1887 vora servi ca 
basă pentru computarea dărei de casă.

2. Cu referință la partidele supuse dărei se observă, că dănsele 
se obligă, ca să dea tdte datele asupra dărei cari se vora pretinde de 
cătră organele ofieidse destinate pentru conscrierea dărei pro 1888 și 
1889, deărece la casa contrariu tăinuirea membrilora familiari supuși 
dărei, a calfelorii de meseriași și neguțători, mai departe tăinuirea ser- 
vitorimei, ucenicilor# etc. se va pedepsi în sensula §-lui 101 ala art. de 
lege 44 din 1883 cu o pedăpsă dela 1—50 fl. v. a.

Brașov#, 10 Decemvre 1887.
Magistratul^ orășenesc^-

•) Reprodusă întocmai după originală. — Red.

USz'61',1<187' Arveresi hirdetmeny.
A „Greorg Tilrks Sohn“ csodtomege hitelezdi âltal kinevezett hi- 

telezoi vâlasztmânynak 1887 ăvi Noveniber hd 22-ik napjân hozott hatâ- 
rozata alapjtîn a csodtomeghez tartozd leltârozott ingdsâgok (butor es pa- 
pirgyâri berendezdsi târgyak ds papir-kdszletek ds anyagok) drtdkesitdse 
czeljâbdl ezeri ingosăgok valamint a csodtdmeghez tartozd osszes kbve- 
teldseknek, nyilvânos ârverdsutjân leendo elarverezdsdre hatâriddiil folyd 
1887 dvi Deczember hd 19 ik napja, illetve kovetkezo napjai mindenkor 
ddlelott 10 orakor tiizetik ki.

Mirol a venni szânddkozok azon hozzdadâssal ertesittetnek, hogy 
az ârverds a helyszinen a Bolonya kiilvârosban fekvo „Tiirk“-fdle papir- 
gyâr helyisdgdben fog inegtartani, ds hogy az ingdsâgok egyenkdnt, de 
a lehetdsdgig nagyobb rdszletekben ds a leltâri becsâron aldl is, de min
denkor azonali keszpdnz fizetds mellett fognak a legtdbbet igeronek ela- 
datni ds birtokbe bocsâttatni.

Brassdban, 1887 dvi December hd 7-dn.
A hitelezdi vâlasztmâny ds csddttinreggondnok felkdrdsdre:

2—3 Nemeș P6ter, m. kozjegyzd.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămîi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Ddcă se ivescă iregularități Ia primirea «țiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze._______ADMINISTP. „GAZ. IR ANS*

Tipografia ALEXI, Brașovă,


