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2>Tovl abonamentu
la

„GAZETA TRANSILVANIEI." 
Cu i Smlie RSSS stilu vechili 

se deschide noia abonamentul la care în- 
vitătnu pe toți amicii si sprijinitorii foiei nostre.

Prețuiu abonameniuiui:
Pentru Aiistro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni G fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Âustro-Ung-aria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aflministraținnea „Gazetei Transilvaniei",
Brașovu, 23 Iunie

Tottt mereu aucjiniu pe cei 
dela putere c|icendu-ne, că n’a- 
vemil de ce ne plânge, căci aici 
domnesce libertate deplină con
stituțională.

Cea mai de căpeteniă cerință 
a libertății constituționale este res
pectarea libertății politice și per
sonale a cetățenilor□.

Decă der ar fi adevărată ceea 
ce susținu cei dela putere, ar 
urma ca noi Românii să ne pu- 
temu esprima în totă voia con
vingerile năstre politice prin graiu 
viu și în scrisă, cum facă și Un
gurii, er drepturile nostre indivi
duale să fia scutite și respectate 
și să ne putemă folosi de ele, 
celă puțină în măsura în care se 
folosescă Ungurii.

Cum stârnii însă în realitate 
noi Românii cu libertatea politică 
și personală?

Acesta nl-o arată în modă des
tulă de bătătoru la ochi multele 
procese politice prin cari se pri- 
gonescă aceia dintre noi, cari în- 
tr’o formă seu alta dau espre- 
siune convingeriloră și semțeniin- 
teloră loru curate naționale; ni-o 
arată extravaganțele grozave, ce 
cuteză a le împinge înainte și a 
le susține partida dela putere cu 
scopă de a înăbuși consciința 
nostră națională; nl-o arată 
fanatismulă nebună, care se veră 
pănă în sînulă familiiloru și’șl 
varsă foculu chiar și asupra fe
rn eiloră.

Pe când scriemă aceste rân
duri se continuă în Sătmaru pro- 
cesulu părintelui Lucaciu din 
SisiescI, care s’a începută eri. Pă
rintele Lucaciu este trasă în ju
decată pentru o vorbire, ce a 
ținut’o în anulă 1887 cătră alegă
torii români din Teuții de susă.

Elu n’a vorbită decâtă de 
programa Româniloră și desfășu- 
rândă postulatele nostre naționale 
șî-a esprimată convingerile sale 
politice.

Unde este libertatea nostră po
litică, decă din causa acesta i se 
face acți procesă părintelui Lucaciu?

Cea mai mare dovadă, că în 
Sătmară nu e vorba acjî decâtă 
numai de-o curată prigonire poli
tică, de călcarea libertății politice 
față cu cetățenulă Lucaciu, este 
faptulă, că acestă procesă se tră- 
gănesce acum de aprbpe doi ani 
de ițile și că iritațiunea ce a pro- 
dus’o de-o parte în sînulă popo- 
rațiunii române din Sătmară și 
Sălagiu, de altă parte între ad
versari a ajunsă la culme.

Oare tot așa ar fi fost când s’ar 
fi tratată numai de dreptate și de 
lege, și când celă trasă în jude

cată s’ar fi semțită vinovată? A- 
tuncl fruntașii români nu ar fi 
presentată acusatului o adresă de 
aderare, er președintele tribuna
lului n’ar fi avută trebuință a’șl 
lua refugiu la nisce apucături 
condemnabile, despre cari ne vor- 
bescă telegramele, ce le-amă pri
mită în cursulă cailei de acțl-

Procesulă ce se deșfășură acf! 
în Sătmară este ună procesă ce’l 
face partida dela putere libertății 
politice a Româniloră.

Câtă de departe mergă ac|I cei 
dela putere cu îndrăsnela loră ne-a 
dovedit’o și resultatulă procesului 
din Mureșă-Ludoșă, despre care 
amă raportată în numerulă trecut, 
fără înse a mai pute face și ob
servările năstre.

S’a amestecată procurorulă și 
într’o petrecere familiară la ună 
boteză de copilă și tribunalulă de 
prima instanță, în locă se-lă res
pingă cu acusațiunea sa ridiculă, 
a condamnată pe vredniculă pre- 
otă Romulă S. Orbeanu și pe 
brava tenără româncă, d-șora Oli
via Iacobescu, la arestă și la a- 
mendă în bani.

Și pentru ce acesta prigonire? 
Pentru că ac|I nici libertatea 

ndstră personală nu se mai bucură 
de respectulu cuvenită în acestă 
țeră, când se folosesce spre a 
da espresiune semțeminteloră năs- 
tre curate românesc!.

Lucrulu ce s’a petrecută în 
casa părintelui Orbeanu, nici sub 
celă mai spurcată absolutismă, 
n’ar fi întîmpinată o urmărire, ca 
ceea ce s’a făcută din partea or
ganelor stăpânirii „ constituționale “ 
ungurescl.

Afacerea cu miculă steguleță 
de hârtiă, folosită la o serbare 
esclusivă familiară, e atâtă de ne
vinovată, încâtă procurorulă s’a 
espusă numai rîsului publică fă- 
cendu din ea o afacere politică.

Der sentința judecătoriei din 
Mureșă-Ludoșă ne dovedesce, că 
cei dela putere au urmărită și aici 
scopulă de a băga frică în 6mem, 
ca se nu mai cuteze ași manifesta 
sentimentele loră naționale, pen
tru că nu s’a mărginită la con
damnarea pretinseloră culori oprite, 
ci a mersă pănă a condamna și 
botezarea copiiloră cu nume ro
mânesc!, ca numele Horea.

Eată că se face procesă și li
bertății nostre individuale! Ce s’a 
ales der de „libertatea constituțio- 
nală“ cu care selaudăcei delaputere?

Intr’aceea nu putemă decâtă 
s6 ne bucurămă și sS ne mân
dri mă de purtarea demnă româ
nea că a celoră urmăriți, la car! 
acum s’a alăturată și o vrednica 
fiică de Română.

Dumnecjeu va ajuta dreptății!

Procesulă părintelui Lucaciu.
(Telegrame part, ale „Gaz. Trans.11)

Sătmaru, 4 Iulie 4 ore 40 min. 
(sosită er! după espedareafoii). Fier
bere mare. Purtarea lui Lucaciu pro
duce consternațiune printre Maghiari și 
admirațiune printre Români. Ședința 
pare că va ține încă doue cțile. Inte- 
ligința a presentatu părintelui Lucaciu 
o adresă splendidă.

Sătmaru, 5 Iulie 9 bre 5 min. 
Președintele vorbesce cu martorii 
contrari, per „edes barătom11. Pre
siune indirectă.

Sătmară, 5 Iulie 10 ore 40 m. 
Președintele retrage cuventulu apără
torului, advocatu Coroianu. Mare sen- 
sațiă.

Sătmaru, 5 Iulie 3 ore 20 min. 
Pertractarea va țiiid încă vr’o 
trei (Iile. Spiritele suntu forte pre- 
oaipate în orașu.

ZKe-vista, politică-
Din năuntrn. Delegațiunile și-au în

cepută desbaterile în plenă, după ce în

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

t Michailu Eminescu.
Genialulă poeții româna, Mihailă 

Eminescu, a căruia încetare din vieță 
amtt fosta anunțat’o Dumineca trecută, 
s’a născută în Botoșani în anulă 1849, 
a studiată în Cernăuți, apoi în Blașiu, 
Viena și Berlină. Intorcendu-se în țeră, 
ocupa mai multe funcțiuni, er mai târ- 
diu deveni prim-redactoră ală unui (fiară 
conservatoră în Bucurescl. Nu multă 
după acesta se bolnăvi, de o suferință 
grea de nervi, căreia i-a și cădută j ertfă 
în ospiciulă de alienați ală D-rului Șuțu 
din Bucurescl.

înmormântarea lui Eminescu s’a 
făcută Sâmbăta trecută în Bucurescl cu 
o modestă der vrednică ceremoniă pe 
cheltuiala statului. Au asistată la îmor- 
mentare bărbații de stată Lascară Ca- 
targiu, M. Cogălniceanu, Th. Rosetti, 
T. Maiorescu. Apoi secretarulă generală 
ală ministerului culteloră. St. Mihailescu, 
profesori, tinerimea universitară, diariștii 
și alțl amici ai răsposatului.

In biserică a vorbită d-lă A. Ven
tura, la universitate d-lă D. A. Lauriană 
și studentulă Calmuchi, la gropă Dr. I. 
Neagoe.

Roesiile lui Eminescu, care i-au asi
gurată nemurirea, au apărută pănă 
acuma în a treia edițiă. Reproducemă 
dintr’însele adl „Doina" și „ UltimulH 
doruu ală marelui poetă.

Doină.
Dela Nistru păn’ la Tisa 
Totă Românulu plânsu-mi-s’a, 
Că nu mai pote străbate 
De-atâta străinătate.
Din Hotină și păn’ la Mare 
Vină Muscalii de-a călare, 
Dela Mare la Hotină 
Mereu calea ne-o ațină;
Din Coiană la Vatra-Dornii 
Ay. umplută omida cornii, 
Și străinulă le totă paște . 
De nu te mai poți cunoște. 
Susă la munte, josă pe vale 
Și-au făcută dușmanii cale, 
Din Satinară pănă’n Săcele 
Numai vaduri ca acele.
Vai de bietă Română săraculă! 
Indărătă totă dă ca raculă, 
Nici îi merge, nici se’ndemnă, 
Nici îi este tomna tomnă, 
Nici e vera vera lui, 
Și-i streină în țera lui. 
Dela Turnu’n Dorohoiu, 
Curgă dușmanii în pohoiu 
Și s’aședă pe la noi;
Tote cântecele pieră, 
Sboră paserile tote

De negra străinătate;
Numai umbra spinului
La ușa creștinului.
Ișl desbracă țera sînulă
Codrulă — frate cu Românulă 
De săcure se totă plecă
Și isvorele îi secă — 
Săracă în țeră săracă!
Cine-au îndrăgită străinii, 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Mânca-i-ar casa pustia 
Și neamulă nemernicia!
Ștefane Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ Archimandritului
Totă grija schitului,
Lasă grija Sfințiloră
In sema părințiloră, 
Clopotile să le tragă 
Piua’ntregă, noptea’ntregă,
Dor s’a’ndura Dumnezeu, 
Ca să-ți mântui nemulă tău!
Tu te’nalță din mormentă,
Să te audă din cornă sunândă 
Și Moldova adunândă.
De-i suna din cornă odată, 
Ai s’aduni Moldova totă,
De-i suna de două-orl 
îți vină codrii’n ajutoră,
De-i suna a treia-oră
Toți dușmanii oră să piară
Din hotară în hotară — 
îndrăgi-i-ară ciorile
Și spendurătorile!

M. Eminescu.

Mai ann unii singurii dorii*)

Mai am ună singură doră:
In liniștea sării

Să mă lăsațl să moră
La marginea mării;

Să-mi fiă somnulă lină
Și codrulă aprăpe,

Pe ’ntinsele ape
Să am ună ceră senină.

Nu’ml trebue flamuri, 
Nu voiu sicriu bogată, 
Ci’ml împletiți ună pată

Din tinere ramuri.

Și nime ’n urma mea
Nu’ml plângă la creștetă; 

Dor’ tomna glasă să dea
Frundișului veștedă.

Pe când cu sgomotă cadă
Isvărele ’ntr’una,
Alunece luna

Prin vârfuri lungi de bradă.
Pătrundă falanga

Ală serii rece ventă;
De-asupra’ml teiulă sfântă

Să-și scuture creanga. 

*) O variantă dela acestă poesiă s’a pu
blicată îiitr’unulu din numerii de peste săp
tămână. — Red.
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diferitele comisiunl s’au adusă în vorbă 
tote cestiunile dela ordinea dilei.

In comisia pentru afacerile esterne 
delegatulă Demel cjiae, c& să nu se pre 
numescă visă programulă' unirei tuturoră 
Serbiloră, căci unirea națională a Ger
mani ei și a Italiei încă se privea ca 
ună visă, și cu tote astea s’a realisată. 
Despre România a (jisă delegatulă, că 
poporulă ei, ca celă mai de frunte epi- 
gonă la Balcani, e pre mândru decâtă 
ca să sufere infiuințe streine, deci din 
acea parte nu e motivă de neliniște.

Delegatulă Apponyi (jise, că schim
bările din Serbia au apropiată periculul 
răsboiului. Elă îșl esprimâ dorința să 
se recunoscă câtă mai curândă Ferdi
nand de Coburg ca principe ală Bul
gariei.

Ministrulă de esterne Kalnoky spuse, 
că acum nu e timpulă a se declara acestă 
recunăscere, pănă ce nu va fi asigurată 
și cooperarea celorlalte puteri în astă 
cestiune.

In comisia pentru armată, ministrulă 
de răsboiu br. Bauer declara în privința 
voluntariloră pe ună ană, că la esame- 
nulă teoretică de oficerl fiecare se pote 
servi de limba sa maternă, întru câtă e 
necesară să i-se ușureze esamenulă.

Prin urmare administrația comună 
de răsboiu recunăsce, că nu numai Un
gurii, ci tote naționalitățile trebue res
pectate în armata comună. Unguriloră 
nu le place acestă lucru, der n’au ce face. 
Au încercată apoi delegații unguri să 
facă, ca limba regimenteloră din 
Ardelă, Bănată și Țâra ungurescă să 
fiă ungurescă vrândă să identifice 
limba regimenteloră cu limba sta
tului. Der ministrulă de răsboiu 11-a 
tăiată pofta, spunendu-le, că limba regi
mentului se hotăresce după limba ce o 
vorbesce maioritatea fecioriloră din re- 
gimentă. Pentru stabilirea limbei regi
menteloră se voră aduna datele necesare, 
se va trece în lista de asentare limba 
maternă a fiecărui fecioră. Deci feciorii 
români să fiă cu luare aminte în privința 
asta, ca nu cumva, decă va sci vre-unulă 
și unguresce, să fiă trecută ca Ungură.

S’a mai vorbită din delegațiunea un- 
gurâscă și despre serbarea dela Kossovo. 
Se scie, că stăpânirea ungurescă și cu 
acesta ocasiune a dovedită, că nu vrea 
să respecte libertatea naționalitățiloră. 
Fiindcă Serbii din Ungaria au anunțată 
că voră sărbători și ei cjiua de 27 Iunie 
în amintirea Serbiloră căcjuțl la 1389 pe 
Câmpulă mierlei în luptă cu Turcii, po
liția ungurescă a confiscată anunțurile și 
ună numără din diarulă „Veșnik“, a a- 
restată pe învățătorulă sârbescă din 

Tisza—Hegyes (Torontală) și l’a predată 
procurorului.

Mare a fostă mirarea delegațiloră 
unguri vădendă, că stăpânirea austriacă 
din Viena a lăsată pe Serbii din Bosnia 
și Erțegovina să serbeze diua amintită. 
Delegații unguri au și întrebată pe mi
nistrulă Kalnoky, că n’a luată măsuri 
să oprescă serbarea (jilei ? „Nu“, răspunse 
ministrulă/ pentru-că n’a fostă nevoiă; 
Serbii totdeuna au serbată acestă di, ba 
încă de rândulă acesta au făcută și o 
manifestațiă patriotică.11

S’au putută convinge deci delegații 
unguri și de aici, că prin respectulă li
bertății se câștigă inimile poporeloră, er 
nu prin măsuri despotice. Și pe când 
Serbii suntă opriți de a serba o (ji ne
norocită, pe atunci foile ungurescl pu
blică scrisori de ale lui Kossuth cătră 
deputatulă Helfîy, în care Slovaculă ma- 
ghiarisată Kossuth condamnă comuni
tatea de stată a Ungariei cu Austria! 
Cu alte cuvinte, condamnă unitatea mo- 
narchiei vrendă ruperea ei! Etă cum se 
împarte libertatea sub stăpânirea lui Ko- 
loman Tisza!

Din afară. Ura dintre Germani și 
Ruși ese totă mai desă și mai cu putere 
la ivelă de ună timpă încoce. Dâcă în 
Stuttgart oficerii ruși, cari veniseră să 
felicite la jubileu pe regele Wurttember- 
gului, n’au voită să bea la banchetulă 
regimentului de granadirl pentru Ger
mania și pentru împăratulă Wilhelm, ci 
au șeclută josă dicândă, că pentru Ger
mania nu beu, la rendulă loră Germanii 
nu’șl ascundă nici ei antipatia în contra 
Rușiloră. In Berlină s’au făcută în ca
lele acestea cercetări domiciliare la stu
denții ruși din Berlină și au și fostă 
arestați trei studențl. Studenții ruși 
au declarată în diare, că cerând ă 
să li-se spună motivele arestăriloră 
Germanii au refusată acesta și nici pe 
advocațl nu i-au lăsată să comunice cu 
cei arestați, așa că nu se pote de locă 
bănui măcară, ce să fiă causa acestoră mă
suri.

Se pare, că Papa se gândesce seri- 
osă la părăsirea Romei. Papa a convo
cată în dilele acestea ună consistoriu se
cretă, care de sigură s’a ocupată cu 
acestă cestiune. „Pungole“ anunță, că 
vorbirea Papei, cea adresată consistoriu- 
lui, a fostă comunicată tuturoră curțiloră 
catolice. Cele mai multe din acestea 
i-ară fi și răspunsă, că în casă când Papa 
ar voi să părăsesoă Roma „numai pen
tru pericolulă de răsboiu11 — acesta e 
pretextulă — ambasadorii acreditați lui 

i îlă voră însoți în exilă. Regina Spaniei 
i-a pusă Papei la disposițiă nu numai 

insula Malorca, ci și flota spaniolă pentru 
o eventuală strămutare din Roma. Papa 
a primită cu bunăvoință acestă ofertă.

Serbarea dela Kossova.
In amintirea bătăliei dela Cossova 

s’a pusă la Krusevață, cu cea mai mare 
solemnitate, petra fundamentală a statuei 
ce se ridică în memoria celoră căcjuțl 
pe Câmpia Mierlei. Statua se ridică în 
piața mare. Imprejurulă ei suntă ridicate 
patru arcuri de triumfă:

Pe unulă este scrisă : „Unirea î n- 
tăresce pe Serbia! Să trăiască 
regele Alexandru I.u

Pe arculă ală doilea d’asupra este 
ună vultură cu două capete, de desubtă 
corona regală și inscripția: „Aurora 
libertății săzîmbescă câtămai 
grabnic ă.u

P’ală treilea arcă este scrisă : „Frați 
suntemă în Serbia, Serbia veche, 
Bosnia, Erțegovina, Macedonia 
și*în  Ceti,“ — p’ală patrulea se conti
nuă :„In Serimă, Croația, Bănată, 
Dalmația și Slavonia11.

Pe pavilonulă, care s’a ridicată 
înaintea locului statuei, este scrisă: 
„Pace osăminteloră viteji
lor ă căcjuțl aici. Ei au murită 
pentru patriă. Este modestă 
se m nulă ce Serbii le ridică 
dreptă aducere aminte, der 
vine din inimău.

La punerea petrii fundamentale au 
fostă de față regele, miniștrii și mitro
politul ă Mihail Q.

Erau ridicate două pavilione. Unulă 
pentru ținerea discursuriloră, celalaltă 
cu petra ce s’a depusă.

Regele ocupă locă în cea dintâiu, 
unde d. GruicI ținu ună discursă, care 
a fostă primită cu mare entusiasmă. Elă 
a vorbită cu multă căldură despre eroii 
căcjuțl acolo și a arătată datoria ce o 
are Serbia d’a ridica monumentă pe 
mormintele celoră mai mari eroi ai ei.

Au trecută apoi în pavilionulă ală 
doilea, unde după ce mitropolitulă Mi- 
hailă oficia liturgia, se depuse petra 
fundamentală, dimpreună cu celelalte 
lucruri, precum și ună buchetă de flori 
strînse cu permisia guvernului otomană 
de pe Câmpia Mierlei.

După aceea regele făcu cele trei 
lovituri de ciocană obicinuite, trecură 
er în pavilonulă celalaltă, se de puseră 
tote coronele ce au sosită și d. Draga- 
sevicl, colonelă, și BorkovicI, fostă mi
nistru, pronunțară câte ună discursă în 
memoria celoră căduțl în luptă.

După aceste regele cu suita sa se 
duseră în conaculă loră. Pe strade mul
țime mare. Ordinea n’a fostă turburată.

Totă diua și pănă noptea târcjiu s’au 
dată petreceri.

Comitetulă arangiatoră ală serbării 
va scote și ună memorandă, în care se 
voră cuprinde discursurile și tote arti
colele din cjiare în care se scrie despre 
Cossova.

Consiliulă municipală ală Belgradului 
a votată două burse, una în sumă de 
400, alta de 200 dinari, cari se voră da 
eleviloră din școla superioră, cari sciu 
mai bine istoria. Și acesta pănă când 
Serbiava deveni erăși împără
ția de o d in i 6 r ă.

Telegramele mai nouă ce au sosită 
cu privire la acestă serbare spună, că pe 
representantul rusesc Persiani l’a așteptat 
la granița districtului Crușevaț adjutantul 
regelui, majorală Czirics, care l’a înso
țita pănă la Cralievo. Aici Persiani au 
fostă întâmpinat cu strigăte de : „Să tră- 
escă Țarulă.u Reuniunea de cântări 
academică a cântată i m n u 1 ă ruses că. 
S’a răspândită faima, că Metropolitulă 
Mi.hailă seva consacraîn Zicia de pa- 
triarchă ală Sârbiloră.

Cu prilegiulă primirei lui Persiani, 
oratorulă deputațiunii orașului Cralievo a 
accentuată : „Conlucrarea de odinioră a 
Rușiloră ca Serbii pentru eliberarea po
porului sârbescă va trăi totdeuna în me
moria fiă-cărui Sârbă. Sârbii suntă pă
trunși de simpatii și de sentimente de 
mulțumire pentru puternica națiune ru- 
sescă.u Persiani îșl exprimă bucuria, că 
pote asista la ungerea regelui ce se trage 
din o gloriosă dinastiă și e însoțită de 
viile simpatii ale națiunii rusescl.

In Zicia 101 pușcăturl de tună anun
țară ungerea regelui. Cele dintâi tele
grame de felicitare 11-a primită tînărulă 
rege sârbescă dela Monarchulă austro- 
ungară și dela Țarulă Rusiei.

Proclamația serbdscă.
„Nemzet“ din Pesta publică 

textulu faimosei proclamații sâr
besc!, despre care amu amintită 
și noi la timpulă său și pe care 
guvernulă serbescă a confiscat’o. 
Casă vecjă și cetitorii noștri ce idei se 
propaga acjl printre Șerbi,estragemă 
din aceea ciudată proclamațiă ur- 
mătorele :

In proclamația, care e adresată po- 
păreloră din Austro-Ungaria și din pe
ninsula balcanică se espune, că răsboiul 
dintre Rusia și Austro-Ungaria nu se pote 
încungiura, că Austro-Ungaria trebue 
sfărîmată, ca poporele ei să se libereze. 
Când se va sfârși militarismulă germană 
șiindustrialismulă jidovescă, va urma pace 
și libertate.

Cum n’oiu mai fi pribegă 
De-atuncI înainte,

M’oră troeni cu dragă
Aduceri aminte;

Luceferi ce răsară
Din umbră de cetini, 
Fiindu-ml prietini,

O să-mi zîmbescă er.
Va geme de patimi

Ală mării aspru cântă . . .
Ci eu voiu fi pământu

în singurătate’ml
M, Eminescu.

Păpușa.
Localisată de S. ZbvX.

După terminarea studieloră acade
mice și depunerea cu succesă bună a 
rigoroseloră, tînărulă M. fu promovată 
la gradulă de Doctoră în medicină. 
Dânsulă, cu speranțele cele mai frumose, 
cu gândulă de-a se face odată ună băr- 
bată renumită, avândă acum diploma în 
buzunară, umbla dintr’o cafenea într’alta, 
fără vre-o ocupațiune anumită, er lumea 
cealaltă’i se părea cu atâtă mai inferidră, 
cu câtă se simția elă mai pe susă înăl
țată prin titlulă dobîndită.

Junele D-ră M. în (jiua de 20 Iulie 

sera cercetase deja ună șiră de restau
rante și cafenele, cutrierândă stradele 
Parisului, ale acestui foculară ală cui 
turei europene, când în piața „ Concor
diei u etă că zăresce deodată înaintea sa 
o damă jună, care vorbea c’ună comi
sionară. Juna damă, care părea străină 
în Parisă, era d’o frumsețe rară, ochii și 
părulă negru, obrajii rumeni, ce se în
gânau cu buzele roșii, printre cari se 
zăreau nisce dinți albi ca spuma laptelui, 
er talia ei era admirabilă formată.

Surprinsă de acestă aparițiune fru- 
mosă, care-lă făcu de totă confusă, îșl 
(jise doctorală : „De ce nu sunt eu co- 
misionarulă, cu care vorbesce acelă ân- 
geră de femeău ! După câteva momente 
de cugetare însă îșl gândi: „Bine, că eu 
nu suntă comisionară, der cu câtă afa
bilitate și eleganță așă sci eu agrăi pe 
acea ființă drăgălașă! Doctorală M. era 
ună bărbată resolută și nu-i plăcea să 
reflecteze multă fără de folosă. Elă se 
hotărî și aici îndată cum să începă, ca 
să reușescă a-șl împlini dorința. Obser- 
vândă direcțiunea ce a luat’o juna damă 
spre bulevardă, negreșită după sfatulă 
comisionarului, merse și dânsulă cu pași 
grăbiți în urma ei și ajungend’o, îșl luă 
pălăria și dise:

„Stimabilă și grațibsă dojnnișdră!

/
1

Am observată că nu cunoscețl orașulă și 
stradele lui, fiindă străină aici; de aceea 
îmi iau voiă a me pune în serviciulă 
D-vostră. Eu cunoscă bine tăte stra
dele11.

Domnișoră, surprinsă de acestă o- 
fertu, tăcu ună minută. Roșața ce aco
peri plăpândă ei față, fără îndoială o 
trăda a fi devenită confusă seu chiar 
mâniosă.

Der ea răspunse seriosă și fără de 
nici o sfială : „Mulțămescă, 'Domnulă 
meu; îmi voiu afla eu calea și singură 
fără călăuză11 !

„Totuși, Domnișoră . . .“
„Domnulă meu, nu primescă’ servițiile 

cu ca£e'țmi te îmbii.1 Te rogă a mă 
lăsa în pace11.

Doctorală era fermecată de frumseța 
tinerei domnișore și nici nu autji bine 
cuvintele respingătore ale ej, ba din 
contră vocea ei plăcută îlă ameți și mai 
multă și așa în locă de a-se retrage, 
răspunse cu entusiasmă: „Așa e, grațiosă 
domnișoră, 'înțelegă forțe bine că în cele •/
din urmă veți pute afla drumulă și sin
gură. Unei ființe atâtă de frumăsă și 
gingașă, bare' cu privirea ei încântătore 
și cu vocea ei dulce răpesce inimele, îi 
este deschisă calea pretutindeni11.

Nu sciu decă doctorală cu vorbele 
acestea, rostite cu mare însuflețire, a 
făcută vre-o impresiune asupra inimei 
tinerei domnișore, destulă că acesta, re- 
culegându-se din oonfusia în care căduse, 
(jise cu voce tremurătore și cu lacreml 
în ochi: „Domnulă meu, te rogă lasă-mă 
în pace. . . Mi-e frică de dumneta..." 
La acestă răspunsă resolută nu s’a aș
teptată de locă doctorală. Nu se putea 
din destulă mira, cum de o domnișoră 
abia în etate de vre-o 17 ani, cu o 
crescere atâtă de fină, să potă ave frică 
de dânsulă. Elă, omă cu atâta carte și 
îndestrată cu cultură atâtă de înaltă, de 
care numai puțini muritori se potă bu
cura ! Elă voi să țină tinerei domnișore 
o vorbire mai lungă, în care să-o con
vingă despre nevinovăția sa, să-i arate, că 
dânsulă nu e omă periculosă societății 
omenescl, ci. din contră binefăcătorulă 
ei. Der în perplesitatea sa, nu află cu
vintele cu cari să începă și zăpăcită 
(jise: „Stimată și grațiăsă Domnișoră, 
ești încă numai o copilă tînără . . .“ 
Aici i-se opri graiuiă. In acestă mo
menta „copila11 deveni matură și se re
culese pe dată. Ună birjară tocmai 
trecea pe dinaintea ei, ea îi făcu semnă 
și ou-o repede săritură se sui în trăsură, 
șopti vizitiului câteva vorbe și acesta

* A- * “ •*
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Rusia e puternică, are destulă pă
mântii, nu vre să cucerescă, ci numai 
să libereze și să unescă pe toți Slavii. 
Naționalitățile din Europa orientală nu
mai în alianța slavă îșl vor pută croi un 
viitorii glorioșii și paclnicii. Apoi se adre- 
seză cătră diferitele popore astfelii:

„Frațiloră Sârbo-CroațI! Idealulă 
vostru naționelă este : Să uniți pămen- 
tulă sârbo-croată. Uniți-vă deci înttr’ună 
întregi puternică dela CarpațI pănă la 
Adria, organisați-vă liberi în lăuntrulă 
țării vostre, restabiliți imperiulă glorioși 
ală lui Dușan și alăturați-vă la alianța 
comună/

„Frațiloră Bulgari! Nisuința vostră 
este totă unirea națională. In alianța 
comună voi veți puțe uni tote țările, în 
care se aude vorbă bulgărâscă, veți pute 
alege o dinastiă nouă, care va fi vred
nică de alipirea vostră, er alianța slavă 
va da mână de ajutoră, ca certele vos- 
tre cu Serbii să se aplaneze pe cale pacl- 
nică și dreptă.

„Frațiloră Cehi, Moravi și Slovaci! 
Idealulă vostru națională este să vă 
uniți. Intre voi nu există nici deo
sebire etnică, nici deosebire de limbă. 
Fundați deci ună mare imperiu slavă, 
cuprindețl între granițele lui și Viena, 
care după lege și dreptă este a vostră, 
căci voi alcătuițl maioritatea poporațiu- 
nei ei, organisați-vă liberi trebile vos- 
tre interne și alăturați-ve la alianța co
mună.

„Frațiloră Polonezi! Voi de o sută 
de ani visați restabilirea Poloniei unite 
și nedespărțite. Faceți să se realiseze 
nobilulă vostru visă. Uniți părțile des- 
membrate sie Poloniei, Posen-ulă, Cra
covia și Varșovia. Lumea slavă îșl va 
da silința să stabilescă pe cale paclnică, 
dreptă și frățescă hotarulă între voi și 
Rusia. Țarulă rusescă, regele vostru, 
fără nici ună pregetă, vă dă deplină li
bertate internă și vă restitue totă ce 
ați perdută prin răscolele vostre nefe
ricite.

„Frațiloră Români! Dorința vostră 
este unirea. Treceți peste CarpațI și în- 
temeiați-vă statulă vostru. Nici o bu
cată de pamentă românescă să nu ră
mână sub stăpânire străină. Țineți în 
mânile vostre, în alianță frățescă și iubi- 
tore cu Slavii, malurile Dunării și întă- 
riturile Carpațiloră. In alianța generală- 
slavă și voi veți găsi viitorulă fericită, 
libertatea și naționalitatea vostră, desvol- 
tarea paclnică/

Apoi adresându-se cătră MaghiaU le 
dice:

„Voi sunteți o insulă în oceanulă 
slavă. VoițI să vă îugbiță fără urmă 
acestă oceană ? Nu vă prindeți deci cu 

elă în luptă neegală. Dela voi numai 
atâta poftimă, ca din propria inițiativă și 
cu marinimă să renunțați la aceia,’ cari 
nu voescă să se supună hegemoniei voi- 
tre și nu voescă să mai facă parte din 
statulă vostru, căci s’au schimbat acuma 
idealurile, cari mai de multă au dată în
dreptățire hegemoniei vostre. DațI pe 
Sârbi Serbiei, pe Ruși Rușiloră și pe 
Slovaci Cehiloră și Moraviloră. Alianța 
slavă vă garanteză drepturile legale, au
tonomia națională și independența de 
stată între hotarele văstre etnografice/

Li-se spune să nu se temă, că co
rona S-tului Ștefană va peri; ea se va 
lăți pănă la India și pănă la China. (Se 
vede treba, că se face alusiune la locu
rile de unde au venită Maghiarii.) Li-se 
mai dice Unguriloră să recunoscă inde
pendența națională și spirituală a Slavi
loră, căci causa Austriei e desperată, 
Dumnedeu însuși îi vrea sfârșitulă. Uni
rea Slaviloră nu o pote împedeca nici 
o putere, nici dușmanulă de frunte ală 
Slaviloră, Germanulă, cu toți aliații săi. 
Unirea Slaviloră se va face, căci tote 
naționalitățile slave îșl pună speranța 
în Rusia, liberatorea și apărătorea loră.

SOIRILE DILEI.
In amintirea marelui archiereu Andreiu. 

Societatea de lectura „Andreiu Șaguna“ 
din Sibiiu a eternisată și în anulă acesta 
memoria marelui archiereu Andreiu prin 
o cunună frumosă, carea o-a depusă o 
comisiune pe mormentulă fostului ar- 
chiereu. La mormentă a ținută unulă 
dintre membri o frumosă vorbire. De 
față au fostă fruntașii și inteligența din 
Reșinariu cu preoții în frunte.

* * *

*) Adecă într’umi ană visectu, așa că 29 
Februarie revine numai la patru ani.

Serbare națională in Căpușă. In diua 
de 12 Iulie n. c. Românii din Câmpiă 
voră ave o frumosă serbare națională, 
ce se va face în Căpușă după următorea 
programă : Dimineța la orele 9’/2 se va 
oficia în biserica de acolo unăparastasă 
întru amintirea protopopului de odinioră 
ală Căpușului, Georgiu Maioră, și a ne
muritorului său fiiu Petru Maioră. După 
oficiarea parastasului se va ținâ ședința 
adunărei despărțământului ală XVIII-lea 
ală Associațiunei Transilvane. La 2 ore 
urmeză banchetă comună. La 5 ore 
teatru. După teatru declamărl, cântări, 
dialogă și în urmăjocă. OrI-ce Română 
pote lua parte la serbare. Intrarea pen
tru teatru și petrecere este de 1 fi. de 
personă și 2 fi. de familiă, care nu trece 
peste 3 persone. Venitulă curată se va 
împărți între fondulă Associațiunei și 
celă bisericescă gr. cat. de acolo. Do
ritorii de a lua parte la banchetă — cu 

prețulă de 1 fi. 20 cr. de persdnă — 
suntă rugați a se insinua la d-lă cassară 
Romulu S. Orbeanu în Iclăndelă (p. u. 
Mezo-Kapus) cel multă pănă în sera de 
11 Iulie st. n.

* * *
Vremuri grele. Ni-se scrie din co

muna Chernecea, în Bănată, că în diua 
de 21 Iunie n. c. după o căldură înă- 
dușitore urmă o grindină de mărimea 
ouăloră de găină, aprope, care în timpă 
de 10 minute a pustiită tote sămănătu- 
rile de pe hotară. Poporulă din acele 
părți se află în starea cea mai deplora
bilă. Bieții locuitori se susțineau din 
venitele rachiului de prune, fîertă de ei, 
de astă-dată însă și aceste venite le-au 
perdută, căci frigulă de astă ernă a ni
micită jumătate din pomi, er fructele 
celorlalți pomi, cari au mai rămasă, 
le-a nimicită omida, pe care omenii 
cu tote stăruințele și cu tote mij- 
lâcele ce le-au luată, nu le-au putută 
stârpi. Esecutorii îi desbracă pe bieții 
locuitori chiar și de hainele de pe ei, așa 
că starea loră e de totă tristă. In fața 
acestoră împrejurări, Presfinția Sa Epis- 
copulă din Lugoșă Dr. Victoră Mihalyi, 
în grija-i părintescă pentru credincioșii 
săi, încă cu data de 8 Noemvre anulă 
trecută în înțelegere cu consistorulă său 
a dată ună circulară, prin care ordonă 
singuraticeloră districte a convoca sinode 
protopopescl pentru a se consulta asu
pra mijldceioră, prin cari s’ar pute îm
pedeca sărăcirea poporului, deorece în 
mai multe, părți ale Banatului, precum 
pe la Varadia, Ghiladă, PetromanI și 
altele se liciteză moșiile și averile ne- 
mișcătore ale poporului cu prețuri de 
batjocură, aducendă poporulă la sapă 
de lemnă. Corespondentulă, care ne 
împărtășesce aceste durerose scirl, rogp 
pe toți acei Români, cărora le stă în 
putere, ca să sară într’ajutoră poporului, 
să ia parte la sinodele amintite și să 
se intereseze de sortea lui cea tristă.

* * *
t Ioană A. Navrea, vechiu comerci

antă și epitropă ală bis. sf. Nicolae, a 
încetată din viață erl, Joi, în vârstă de 
77 de ani. Răposatulă a fostă ună vred
nică și bună Română, care s’a distinsă 
prin zelulă și onestitatea sa. Fiă-i me
moria neuitată!

* *
Răscumpărarea regalieloră. Ministrulă 

ungurescă de finanțe a dată o nouă or- 
dinațiune, în care dice, că pretențiunile 
de despăgubire și cererile de trecere în 
jurnală a pretențiuniloră de amanetare 
să se facă necondiționată la inspectorii 
de dare ori la substituții loră pănă la 31 
Iulie n. 1889, decă celă îndreptățită la 

despăgubire doresce, ca pretențiunea sa 
să premergă drepturiloră de amanetare, 
trecute în acestă jurnală, pănă la suma 
anticipațiuniloră date. Altfelă terminulă 
de anunțare a pretențiuniloră e 31 De- 
cemvre 1889 și acestea voră veni deci 
în urmă la rândă de a fi regulate.

* 
# A

Luorulîî de mână. Consistoriulă ar- 
chiepiscopescă din Cernăuți, recunos- 
cândă ca salutară idea d’a se întreprinde 
cursuri de industriă casnică în Bucovina 
— întreprindere pusă la cale de părin
tele Iraclie Porumbescu din FrătăuțI, cu 
concursulă d-lui G. Moiană — a dată 
ordină sub Nr. 1999 din 12/24 Maiu 
protopopiateloră, ca să sprijinescă din 
tote puterile acestă întreprindere. Ofi- 
ciele protopopescl au și invitată paro- 
chiile a face cunoscută poporului acestă 
întreprindere, a o popularisa și a în
demna cu totă căldura pe personele bi- 
sericescl, mai cu sâmă pe cantorii bise- 
ricescî, apoi și pe alțl indivizi de orice 
sexă, cari au talentă și plăcere pentru 
astfelă de ocupațiune folositore, der mai 
alesă pe băeții școlari și pe cei cari au 
absolvată scola poporală, ca să se îns
crie și să cerceteze cursulă amintită, ce 
se va ține ân Frătăuțulă nou în vera a- 
cesta sub conducerea d-lui Candidă 
Mușlea.

Se vorbesce, că Consistoriulă din 
Sibiiu a hotărîtă să cheme pe d-lă G. 
Moiană dela scolele de aci la semina- 
riulă archidiecesană din Sibiiu, pentru 
cursulă de industriă, ce se va introduce 
acolo cu începerea anului școlar 1889/90. 
Adeverindu-se scirea, d-lă Moiană va fi 
pusă în posițiune a se ocupa specială 
numai cu lucrulă de mână și deci îi do- 
rimă celă mai deplină succesă.

* 
A A

Esposiția din Parisă. O telegramă 
din Parisă comunică: D-lă Carnot a 
visitată secțiunea românescă a esposiției. 
Președintele Republicei a fostă primită 
de principele Bibescu și de comitetulă 
română. Principele Bibescu a mulțămită 
d-lui Carnot pentru visita sa ; elă a 
cjisă, că România a ținută să primescă 
invitația ce i s’a făcută de cătră sora sa 
cea mare, Francia, spre a arăta câtă de 
multă se asociază la sforțările sale stă- 
ruitore în favorea păcii. Esposiția e o 
probă palpabilă și arată tdte progresele 
pe care civilisațiunea le-a săvârșită. D-lă 
Carnot a răspunsă : „Vă mulțămescă 
pentru cuvintele d-vostră cele bune ; 
nimeni n’ar putea să le aprețieze mai 
bine decâtă mine și voiu păstra amintirea 
lorău. Visitândă în urmă tote galeriile 
secțiunei românescl, d-lă Carnot a exa
minată totulă eu celă mai viu interesă 
și a admirată mai cu deosebire țesăturile,

dete biciu cailoră. Pe când tinărulă 
doctoră se trezi din buimăceala sa, tră
sura alerga deja după cotitura stradei 
dispărândă din ochii săi.

Descuragiată de nesuccesulă acestei 
aventuri, doctorulă îșl propuse să mergă 
acasă. Drumulă i-se părea de totă lungă, 
casele și omenii de totă schimbați, nu 
mai era nimică cum a fostă. Elă era 
de totă năcăjită în urma scenei finite 
într’ună modă atâtă de tristă. Gândulă 
lui era totă la frumosă necunoscută și 
începu a’șl face remușcărl, că a o- 
fensat’o.

Când era aprope de locuința sa, deo
dată audi o voce dicândă: „Nu este a- 
cesta tânărulă M. ?“ Privindă într’acolo, 
vede pe boierulă A. și pe soția sa Maria, 
proprietari mari din România. Acestă 
familiă o cunoscea destulă de bine, deși 
nu o văduse de vre-o optă ani, de pe 
timpulă când frecventa liceulă dela Iași. 
Cu boierulă A. erau și părinții săi a- 
micl intimi. Așa boierulă A. avea forte 
plăcută pe tânărulă M. și s’a bucurată 
multă audindă, că este deja doctoră. Dr. 
M. era veselă de întâlnirea neașteptată 
cu boerulă A. și așa i-se risipi tristeța 
pentru idealulă perdută. După ce schim
bară mai multe vorbe cu boerulă și cu 
cocona lui, acesta-i clise: „Mâne ne vei 

onora cu presența în otelulă N. și vei 
fi ospele nostru căci serbămă diua nas- 
cerei fiicei nostre, tocmai suntemă ocu
pați cu cumpărarea unoră obiecte ca 
presentă pentru copila nostra iubită/ 
— Voiu veni cu plăcere, răspunse te- 
nărulă Dr. — „Așaderă mâne la reve
dere în otelulă N., iubite Dre!“ — Nu
mai să nu vă incomodeză, replica doc
torulă. — „Nu de locă, copila nostră 
serbeză mâne a patra oră cliua nascerei 
sale, și la acestă ocasiune amiculă vechiu 
și sinceră ală casei nostre este duplu 
binevenită11, dise zimbindă domna A., er 
doctorulă promise că va lua parte de 
sigură.

' Doctorulfi avu o nopte neliniștită, 
fără de somnă. Chipulă junei necunos
cute de pe stradă ’i se arăta „ihireu în 
visă și-lă tortura. In diua următore se 
sculă desă de dimineță și ceti o foiă de 
di ce o primise. "Ună anunciu din par
tea inserateloră făcu asupră-i o impre- 
siune deosebită. Ce cred!, îșl dise elă, 
decă vei participa tu la o sărbătore o- 
nomastică, nu este cu cale, ba chiar da- 
torință e să duel cu tine un presentă? Elă 
tocmai cetise în foiă despre păpușele cu 
mecanismă de-a vorbi câte-va cuvinte și 
se spunea în anunciuf că în 10că de cu
vintele „tată, mamă“, potă scote cuvin

tele: „mă iubești ?“ Cu adevărată se 
numesce seclulă nostru, este seclulă lu- 
minei și ală înaintării, exclamă doctorulă, 
și mergândă în prăvălia, cumpără una 
din aceste păpuși miraculose ou care 
voia să facă o surprindere familiei A. 
După aceea porni la hotelă.

Domnulă și Dămnă primiră pe doc
toră în modă câtă se păte de amabilă. 
Acesta îndată desfăcu cutia, scose pă
pușa vorbitore și rugă pe părinți să bine- 
voiescă a chema pe copila, în a căreia 
ondre se serbeză diua ca să pri
mescă darulă adusă. Presentulă tână
rului doctoră a făcută mare sensațiune. 
Boerulă A. și cocăna sa isbucniră în- 
tr’ună rîsă cu hohotă; doctorulă credea 
că boerii suntă voioși pentru darulă 
său cu păpușa miraculosă, care putea 
vorbi. In urmă reculegendu-se boerulă, 
se ridica de pe scaună și deschidândă 
o ușă, ce ducea în odaia laterală, dise 

țc’ună tonă liniștită: „Eleno! vino și 
vedl, ce presentă frumosă țl-a adusă 
d-lă Dr. M. la diua nascerei tale/

Doctorulă sta cu păpușa în mână 
înmărmurită ca o statuă când vădu, că 
din odaia laterală intră frumosă streină, 
pe care în diua premergătore o agrăise 
pe stradă. In zăpăcela sa doctorulă 
strînse tare de corpulă său brațulă dreptă 

încare ținea păpușa, apăsândă asupra me
canismului ei. Atunci păpușa — lucrulă 
naibii — striga din răsputeri: „ wZ iu
bești

Coconița Elena de asemenea era în 
cea mai mare confusiă recunoscendă în 
tânărulă ospe pe străinulă de erl, care 
pe stradă o numi „copilă“ și-și gândea 
că de aceea i-a adusă păpușa presentă. 
In urmă doctorulă venindu-șl în fire 
dise confusă : StimatăDămnă ! spuneți-ml, 
rogu-vă, coconița D-vostră serbeză astădl 
a patra oră diua nascerei ? Cum se pote 
acesta? eu nu potă pricepe/

„Da, așa e, răspunse Domna A., căci 
fiica mea e născută în 29 Februarie.*)

Astfelă s’a resolvată greua între
bare. Se pare însă, că în acestă di s’a 
resolvată și altă întrebare mai delicată, 
căci tânărulă doctoră s’a depărtată din 
otelă plină de speranțele cele mai 
plăcute.

După vre-c două luni doctorulă M. 
se căsători cu coconița Elena și se în- 
torse în țeră, unde este adl ună medică 
cu renume.
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broderiile, ceramica, blănurile, etc. Sosită 
sub cupola esposiției române, d-lă Carnot 
a gustată câteva prăjituri, vină românescă 
și a esprimată principelui Bibescu vina sa 
satisfacția.

* * *
Atacată și jefuită. Dumineca trecută 

sera, nisce civili îșl petrecură într’o câr
ciumă din Ulița lungă a Brașovului ve- 
chiu, pe când la o altă masă fuseseră 
mai mulțl soldați la băutură. Pe la 10 
ore civilii plecară și unulă din ei, locu- 
itoră la Derste, apuca prin curmătură. 
Unulă din amintiții soldați se alătură pe 
lângă elă ca soță de drumă, der după 
o scurtă cale soldatulă se aruncă asupra 
lui, îlă trînti la pămentă și-lă jefui de 
cesornică și de „banii ce-i avea. A doua 
di civ lulă făcendă arătare, în urma cer- 
cetărei, făptuitorulă fu aflată.

* 
* #

Procesiune. Cu ocasiunea obicinu
itei procesiuni a catoliciloră în sărbă
torea așa numită „Joia verde“, ună co
respondentă ală nostru, călătorindă prin 
Tergulă-Mureșului, a fostă plăcută sur
prinsă, audindă că la celă mai frumosă 
altară ridicată în fruntea pieței se ce- 
tesce evangelia în limba românescă. Ce- 
titorulă evangeliei a fostă d-lă'protopopă 
gr. c. ală Mureșului, Basiliu Hossu, care 
invitată fiindă, luă parte la acestă pro
cesiune, fără a lăsa însă nimică din obi
ceiurile românescl practicate la aseme
nea ocasiunî. După evangeliă se cântă 
„Sfântă, sfântă“ cu multă însuflețire. 
Acestea și alte împrejurări cum d-lă 
protopopă a representată pe Români, a 
produsă plăcută impresiune asupra Ro- 
mâniloră aflători în acestă cuibă săcu- 
iescă și mai vertosă asupra ostașiloră. 
între cari se află mulțl Români. La cele
lalte trei altare s’au cetită două evan- 
gelii în limba ungurescă și una în limba 
latină.

*
* *

Unu agenții rusii in Ungaria. „Agramer 
Zeitung“ aduce scirea sensațională, că 
consululă rusă din Seraievo,în Bosnia, din 
timpă în timpă visiteză în ascunsă capi
tala Slavoniei, Essegulă, unde are în
tâlniri secrete cu diferite persone. Con
sululă îndată ce sosesce în orașă, se 
închide într’o odaiă a otelului și stă 
mai îndelungată de vorbă cu o personă, 
după care plecă apoi cu trenulă, dim
preună cu persona cu care a stată de 
vorbă. Ca să nu fie bănuițl, ei nu plecă 
cu același trenă. Numele consulului este 
Bakunin, cunoscută după caracterulă 
său șiretă, și este ună bărbată care bagă 
bine de semă când întreprinde ceva. Se 
crede tare, că elă nu vine în Slavonia 
decâtă cu scopuri ilicite, cu scopulă 
pentru a se pune în relații și a da ins
trucțiuni agențiloră provo cătorî ruși ce 
suntă răspândiți și p’acolo.

** *
Invitare la petrecerea de veră ce se va 

arangia la 18 Iulie a. c. st. n. în sala 
casei comitatense din Șomcuta-mare în 
favorulă Bisericei gr. cat. edificânde din 
locă. Comitetulă arangiatoră: Ioană 
Anca, N. Bruchentalu, Vasilie Buteană, 
Ioană Chișă, Alexiu Ilieșă, Ioană Len- 
gyelă, Sigismundă Lengyelă, Simeonă 
Meciu, Georgiu Moldovană, Iuliu Moldo- 
vană, Iuliu Popă, Petru Petrișoră, Vasi
lie Popă, Ioană Savanyu, Demetriu Savă, 
Alesandru Simonă, Simonă Szabo, Ște
fană Szabo, Ncolau Tincă, Petru Vaida, 
Vasilie Vaida. Inceputulă la 8 ore 
sera.

Prețuia de intrare: Pentru persănă 
1 fl. Pentru familie constătătore din 3 
membri 2 fl. 50 cr. Bilete de intrare 
pănă în c]iua de petrecere se potă res- 
cumpăra dela d-lă Simeonă Meciu teo- 
logă absolută în Șomcuta-mare. Pentru 
de a se pute face o incuartirare acomo
dată, suntă rugați doritorii da a parti
cipa a avisa pe d-lă Vasiliu Bute an 
teologă în Șomcuta-mare. Ofertele mari- 
nimose se voră primi cu mulțămită și se 
voră cuita pe cale cțiaristică.

** *
Bole de vite. „Sieb. Deutsch. Tgbltt“ 

e informată din Țera Bârsei, că comu
nele Hălhii și Feldidra suntă închise 
pentru că în cea dinteiu între vitele 
cornute, mai alesă între bivoli, bântue 
arsura de splină (anthrax), în cea de a 
doua bântue între porci orbalțulă. Se 
dice că și în Treiscaune bântue orbal
țulă între porci.

Esamenele scalei ie fete selăjeie.
Selagiu, în Iunie 1889

Domnule Redactoră l Una dintre 
cele mai frumose c|ile, ca o di sărbăto- 
rescă și de mare însemnătate pentru 
Selagiu, a fostă diua de 27 Iunie a. o., 
în care di s’a ținută esamenulă școlei 
de fetițe a „Reuniunei Femeiloră Ro
mâne Selăgene.“

Acestă di a fostă una din cele mai 
mărețe și mai sărbătorescl atâtă pentru 
Selagiulă întregă, câtă și pentru părinții 
ac.eloră fetițe, care au cercetată acestă 
scolă. A fostă acestă di de o mare 
bucuriă și surprindere și pentru acei 
Români, cari au asistată la acestă esa- 
menă în personă, și încă unii din mare 
depărtare în numără forte considerabilă, 
cari au alergată spre a se convinge 
despre neașteptatulă secerișă ală fruc- 
teloră, cari cu mare îmbelșugare s’au 
sămenată în astă școlă prin diligința 
nespusă a D-șorei învățătdre Lapoșteană.

In acestă di de mare sărbătore, la 
9 dre p. m., în biserica gr. cat. din Șim- 
leulă Silvaniei s’a începută esamenulă 
amintitei școle în ființa de față a Onor. 
Dnă Andreiu Oosma ca președinte și a 
Domneloră Elena Papp m. Longină și 
Emilia Papp, lipsindă din o causă forte 
neașteptată Rev. Domnă Alimpiu Bar- 
boloviciu, vicarulă Selagiului.

Esamenulă a ținută pănă la orele 
12 din di, fiindă esaminate fetițele, din 
tote studiile prescrise prin lege, afară 
de două obiecte, cântatulă și. declamați- 
unile, cari s’au lăsată a se esamina după 
amecll, când s’a adunată ună numără și 
mai considerabilă de ospețl ascultători, 
fiind-că chiar atunci sosiră o mare parte 
de Români și Române, cari cu acestă 
ocasiune au fostă invitați și la ună ma- 
ială împreunată cu danță în favorulă 
susținerei acestei scole.

Ce se ține de esamenulă acestei 
scole, care cu mare greutate abia șl-a 
luată începutulă numai în acestă ană, 
despre progresulă desfășurată în de
cursă de ună ană eu unulă ca das- 
călă, cu totă sinceritatea, potă să măr- 
turisescă, cumcă a fostă spre bucu
ria și convingerea tuturoră unu esamenîl 
de modela, cu unu progresă în gradulu 
superlativii de bună, căci spre surprinderea 
tuturora, fetițele așa răspundeau de bine 
și precisă din tdte studiile, încâtă bu
curia ce-o făceau prin răspunsurile loră 
storcea lacreml din ochii părințiloră 
loră și a publicului ascultătoră, er pe 
străini i-a pusă în uimire, căci ei nu 
credeu, că o șcdlă națională română 
cercetată de fetițe române pote con
tribui multă la r-'deșteptarea și lumi
narea națiunei române.

Multă și forte plăcută a fostă în
cântată publiculă la ascultarea esame- 
nului de după amecjl, când ținerile fe
tițe, una câte una, au declamată unele 
poesii, vr’o 16 la numără, de ale celoră 
mai renumițl Români, care poesii au 
dată multă învățătură și reînprospătare 
în pieptulă ascultătoriloră; astfelă: „Adio 
cătră Ardeluu, „Dorulă mameiu, „Ște
fană celă mare și mamă-sa“, „Rămasă 
bună dela Ardeală“, „Deșteptarea Ro
mâniei etc. și totă după una ori două 
declamațiunl s’a cântată câte o cântare 
de cele mai plăcute versuri naționale 
române precum: „Deșteptă-te Române“ 
cântată în trei voci, „Latina ginteu, și 
încă alte optă ori cjece cântece, er la 
tote acestea a pusă cordna esamenului 
declamațiunea „Cătră renegați decla
mată prin d-șora Elena Moldovană, 
fica Onor. Ioană Moldovană preotă în 
Bănișoră, care, pentru intonarea cea 
curagiosă și oratorescă, a fostă între

ruptă în mai multe rendurî de aplausele 
vii ale publicului ascultătoră și nici când 
firulă declamațiunei nu l’a perdută, ba 
din contră, mai cu multă curagiu con
tinuă frumdsa declamațiune, er publiculă 
ascultătoră încântată de-o așa frumosă 
și forte nimerită declamațiune, precum 
și de curagiulă și intonarea ce-o făcu 
acestă tînără fetiță, după ună restimpă 
de câteva momente, ceru a mai de
clama încă-odată poesia „Cătră renegați 
care a fostă de nou aplaudată cu-o nes
pusă bucuriă și aplause neîntrerupte, 
așa că de pe fețele multoră ascultători 
se putea ceti, că vreu a elice: O Domne ! 
ce mare bine pote o scolă de fetițe bine 
organisată să aducă Româniloră, și 
decă, numai cu dece ani înainte de acesta 
aveamă o așa scolă, unde amă fi ajunsă 
noi astădl cu creșcerea fetițeloră nostre 
în Sălagiu!?

Acestea tdte fiind așa, eu ca ună 
dascălă română și fiu ală națiunei mele, 
mi-am ținută de datorință națională 
patriotică de a vă informa pe d-vdstră, 
er prin foia ce-o redactați, adecă prin 
scumpa nostră foiă națională „Gazeta 
Transilvaniei, să se informeze toți Ro
mânii din tote părțile, despre începutulă 
și înflorirea unei nouă școle de fetițe 
române în Sălagiu, lăsândă ca istoriculă 
despre începutulă acestei scdle și a sus
ținerei ei să’lă facă cei mai competențl 
decâtă mine. Atâta însă, fără reservă 
der sinceră potă a mărturisi, cumcă 
lupta pentru înființarea acestei scole au 
pornit’o trei bărbați ai națiunei româna 
selăgiene, cărora li-a zăcută la inimă 
dorulă ardătoră după cultura fetițeloră 
române, și acei trei bărbați suntă: Re- 
verendissimulă Domnă Alimpiu Barbo- 
loviciu vicarulă Silvaniei, Onor. Domnă 
Georgiu Popă posessoră mare din Bă- 
sescl și Onor. Domnă Andreiu Cosma 
mare posessoră în Supurulă de susă și 
directorulă băncei naționale de credită 
în Șimleu, er lupta pentru susținerea 
acestei scole au pornit’o „Reuniunea fe
meiloră române Selăgene“ și toți Ro
mânii din jură bine simțitori de acestă 
causă.

In urmă, cu acestă ocasiune, ca das
călă română ce sunt, cuteză în publică 
a aduce mulțămită pre ferbinte celoră 
trei bărbați luptători pentru causa na
țiunei române din Sălagiu, precum și 
aceloră Domne române, care stau în 
fruntea „Reuniunei femeiloră selăgiene11 
și’n fruntea causei acestei scole, ca unora 
dela care a aternată înființarea și sus
ținerea ei. Totă cu acestă ocasiune îmi 
țină de datorință a aduce sincera mea 
mulțămită și d-șorei învățătdre dela 
acestă scdlă, care în publică merită laudă, 
stimă și recunoscință din partea tuturora 
ceea ce eu cu tdtă sinceritatea îi es- 
primă.

Vă rogă, D-le Redactoră, să bine
voiți a da publicității prin organulă 
D-vostră descrierea despre esamenulă 
amintită, ca să cunoscă publiculă, că 
Românii din aceste părți prin o stăru
ință cu puteri unite au să se bucure 
de ffuctulă osteneleloră loră.

_________ Vo.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Bocșa, Iunie 1889.

Ați adusă în unulă din numerii tre- 
cuțl de Duminecă esemple de hărniciă. 
Permiteți’ml să vă arătă și eu ună casă, 
din care se vede ce departe pote ajunge 
omulă harnică și cu voință tare. Omulă 
meu se numesce Ioană Mezei din. comuna 
Dragă,, care ca măestru templară este 
renumită în părțile acelea. CunoscuțI 
de-aprope ai lui spună, că ca mică co
pilă îi plăcea multă să se ocupe cu cio- 
plitulă seu cu sculptatulă, der nu putea 
să învețe măestria acesta, fiindcă era 
de totă săracă; mai era apoi și orfană 
de amendoi părinții, așa că n’avea pe 
nimeni, care să-i porte de grijă. începu 
singură să se învețe cioplindă mereu 
astădl mai slabă, mâne mai bine, așa 
că în cele din urmă scia să sculpteze și 
unele lucruri de preță.

Ajungendă odată pănă aci, omulă 
nostru prinsese aripi. Nu-i păsa lui de 
aceea, că este săracă; lumea-i mare, îșl 
dise elă, voiu sci eu cum să trăescă. 
într’o bună dimineță Ionulă nostru pleca 
din sată. Nimenea nu scia unde e, unde 
s’a dusă. Au trecută mulțl ani de cj^e 
și nu s’a mai întorsă acasă, așa că dmenii 
din sată începură deja să-și uite de elă. 
Odată însă etă-lă că se reîntdree, der acum 
nu mai era Ionă celă năcăjită și amărîtă 
de odinioră, ci se făcuse domnă, care 
s’a reîntorsă acasă cu bani în buzunară 
și bine îmbrăcată. Mezei a âmblată prin 
România, Serbia, Turcia ș. a., a învă
țată mai multe limbi, der a ceti și a 
scrie nu scie nici o literă. Cu tdte însă 
că era lipsită de ori ce mijloce și cu 
tote că nici la scolă nu a învățată, acestă 
harnică omă a sciută âmbla țerile, unde 
și-a câștigată mulțime de cunoscințe și 
unde a învățată așa de bine sculptura, 
spre care avea elă multă aplicare, încâtă 
astădl cu acestă măestriă pote trăi câtă 
de bine. Aici în Ardeală a lucrată mai 
multă timpă în lucrătdrea unui magnată 
ungurescă, care și elă se pricepea la a- 
cestă măestriă și dela care Mezei lua 
o plată de patru pănă în cinci sute de 
florini pe ană și pe lângă asta costă, 
cuartiră și tdte cele de lipsă. Frumosele 
lucrări ale acestui măestru română au 
fostă trimise la multe exposițiunl, der tot- 
deuna pe numele altora. Cu ocasiunea 
unei petreceri, ce s’a ținută în Borșa la 
23 Maiu a. c., se aflau pe masa cassie- 
rului: o cutiă pentru păstrarea baniloră, 
ună cucurudă pe jumătate desfăcută de 
pănușă, în care se afla ună călimară, și 
se mai afla și o opincă. Tote acestea 
trei lucruri erau sculptate din lemnă de 
ștejară de d-lă Ioană Mezei și erau așa 
frumdse și cu atâtă măestriă lucrate, 
încâtă toți câți le-au vădută le-au ad
mirată. Voiu mai aminti și aceea, că în 
timpulă de față acestă măestru lucrcză 
ună șifonieră sculptată întregă din ște
jară. Acestă șifonieră este comandată 
de ună magnată ungură pentru suma de 
300 fi. v. a. Acestă sumă de bani însă 
e ne’nsemnată față cu frumsețea și marea 
măestriă, cu care este lucrată șifonierulă. 
Vedeți la ce resultate frumose pote să 
ajungă omulă harnică și stăruitoră ? Nu 
dică nimenea, că nu pote să facă ni
mică pentru-că nu are mijloce; mijld- 
cele omulă și-le câștigă. Câți măestri 
harnici nu aflămă noi, cari ca copii să
raci au mersă la orașe, au învățată măes
tria și cu măestria și-au făcută stare și 
avere!

Părinții, cari au copii buni, deștepțl 
și sănătoși, ori câtă de săraci ară fi, nu 
trebue să se descurageze când e vorba 
de creșcerea copiiloră loră. Decă n’au 
moșiă acasă, dee-i la măestriă, căci mă
estria este plugă de aură și învățarea 
ei nici nu recere vr’o jertfă deosebită 
din partea părințiloră. B.

Liț^atură.
„Meseriașuld Românii “ este singu- 

rulă (jiară menită pentru încuragiarea 
meseriiloră la Românii de dinedee. Acestă 
(jiară apare în Brașovă de 2 ori pe lună 
în mărime de câte o colă și costă pe anulă 
întregă numai 1 fl. 20 cr., pe 3 luni 
30 cr. ; pentru România pe 3 luni 1 francă, 
pe ană 4 franci. iQiarulă este redac
tată de d-lă Bartolomeiu Baiulescu, preșe
dintele Reuniunei pentru sprijinirea me- 
seriașiloră români în Brașpvă, și apare 
aprope de 4 . ani. Cuprinsulă bogată și 
forte variată ală acestui <jiarQ l’amă 
arătată cetitoriloră noștri la diverse oca- 
siunl prin reproducerea sumarului di- 
ferițjloră numeri, dintre cari celă mai 
nou (12) dela 15(27) Iunie are sumarulă 
următoră:

Exposiția din Parisă. — InvențiunI 
nouă pe terenulă electro-technică. — 
Modificarea tarifului autonomă pentru 
vămile României. — Foița „Meseriașu
lui Română [Arte îngropate]. — Mai am 
ună singură doră [poesiă], de M. Emi- 
nescu. — ScirI economice și industriale ; 
Fehurite pentru meseriași; Multe și mă
runte; Diverse; Recepte folositore; Glume. 
[Fiă-care din aceste rubrici permanente 
constă dintr’o colecțiuue de interesante 
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scirl, povețe etc.] In partea ultimă se află 
Concursă, AvisO, Târgurile etc.

Cu 1 Iulie st. v. acestă diară des
chide nou abonamenta c 1 prețurile 
arătate mai susă.

A apăruta și e de recomandata tu
turora ca o carte folositore:

Isvoru de bunăstare seu mai multe 
sute de îndreptări și povețe scurte și 
practice din Economia de casă, Grădi
nărita, Higienă, Economia de câmnă și 
de vite, Viierită, conservarea vinului și 
vinuri de pome, Pomărită, Albinărită și 
alte multe terene de deprindere, întoc
mită de Grigorie Sima. Prețuia 1 fi. v. 
seu 2 lei 50 bani. — Sibiiu 1889. Edi
tura Autorului.

Cartea legată luxuosă e depusă spre 
vendare la W. Krafft librarii în Sibiiu.

Metodica scolei poporale, de Dr.Pe
tru Pipoșu, profesoră. Partea specială. 
Arada 1889.—Sub acesta titlu a eșită 
de sub țipară partea a 2-a din susă amin- 
titulă opă. Prețuia 1 fl. Opula e sub- 
împărțita în 15 capitule, tractânda des
pre : învățământulă religiunei, Invâță- 
mentula intuitiv, Scriptologia,Legendarul, 
Invâțămentula limbei materne, Socota, 
Geometria, Geografia, Istoria, Istoria na
turală, Fisica, Caligrafia, Desemnula,Cân 
tarea, Gimnastica Cuprinsulă interesantă 
ală cărții va face bune servicii tuturoră 
acelora, cari se ocupă cu crescerea 
tinerimei.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“ 
(Serviciul!! biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 5 Iulie. „Post“ publică 
unu articolu din parte înaltă oficiosă, 
care face sensațiă. Articolulu combate 
cuhotărîre ori-ce ilusiunice armai esista 
încă în privința raportului dintre Ger
mania și Rusia.

„Reichîianzeiger" (Monitorulă 
imperiului) ț publică trei scrisori ale 
lui Bismarck cătră ministrultt ple
nipotențiarii germanii Biilow pen
tru rectificarea tractăriloru cu El
veția. Publicarea se consideră ca 
unu semnă, că încercările de a 
ajunge la o înțelegere cu Elveția 
suntu în momentele de față fără 
prespectivă.

Kraljevo, 5 Iulie. In cțiua un- 
gerei, regele a datii în onbrea lui 
Persiani unu prâncțu de gală și a 
ținută următorulu toastă: „Ridică 
paharulă în sănătatea împăratului 
Alexandru, care mi-a făcutii o- 
norea d’a fi representată la un
gere prin ministrulă plenipoten
țiarii Persian?'. Persiani mulțămi, 
asigurândă pe regele de simță
mintele cele mai binevoitbre și 
mai amicale ale monarchului rusu.

BucurescY, 5 Iulie. In filele a- 
cestea din urmă a trecută pela 
Brăila o coiabiă de ale societății 
ruse de navigațiune „Gagarin" cu 
50 de ofteeri ruși de diferite grade 
și specii de arme. Se vorbesce, că 
oficerii s'ar afla în călătoriă de 
studii militare cătră Serbia.

Saint-Etienne, 5 Iulie. Lucrările 
de scăpare în minelp^de cărbuni, 
unde trăsnetulu a produsă o es- 
plosiune, se continuă. Pănă acum 
e sigură, că încă vr’o 200 de ca
davre suntu îngropate în mine.

EDUCATIUNE.
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dnu copiiloră, pentru ca șcăla 
să-și ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopă.

Motto: Copiii buni suntă bucuria 
părinților!!, temelia școlei 
și 'fala și nădejdea îndrep- 

, tățită a nemului lorii.
(Urmare.)

8) Băgați de semă, unde Vă 
dațî copiii în quartiră. Căutați ca 
locuințele’ loră să fie svehtate și lu- 
minose. Quartirele umede și întu- 
necose suntu primejdiose pentru 
sănătatea loru. Am cunoscută 
băețl, sănătoși și robuști de acasă 
veniți, însă la orașă, din causa 
quartireloră umede, se aleseră cu 
nisce bole reumatice incurabile. 
Am văcțută băețî, cari din causa 

quartireloră întunecbse ’și slăbiră 
vederile astfelă, încâtă erau în 
primejdiă a deveni orbi, decă pă
rinții nu consultau de cu vreme 
părerea unui doctoră iscusită. Sfa- 
tulă celă dintâiu, ce’lă dete acesta 
părințiloră, fu: să-șî ia la mo- 
mentă băeții din quartirulă întu- 
necosă și umedă și să’i strămute 
în altulă sventatu și luminosă.

9. Deră nu numai quartirulă 
întunecosă strică vederile, ci și 
învățarea la câte unu mucu de lumină, 
seu în zarea slabă a focului, seu 
în lumina acută, directă a rac|e- 
loră sbrelui, seu în sfârșită o po- 
sițiă nepotrivită la cetită și la 
scrisă, lucruri la care pbte prea 
puțini se găndescă. De câte-ori 
nu avemă ocasiă să vedemă băețî 
învățându cu nasulu mai lipitu de 
carte, cu capulu rădfmatu pe mână, cu 
spatele întorse cătră lumină, în o ast
felă de posițiă găsimă adese-orl 
pe băețî, învățândă la câte o masă 
departe deferestră, adese-ori într’un 
unghiu întunecată.

Mulți voră fi cetindă pbte eu 
nepăsare cele ce vă vorbescă, cu- 
getândă, că prin sată pe la ei nu 
se întâmplă astfelă de bdle de 
ochi și că pote ele suntu numai 
nisce bole închipuite. Adevără e, 
că pe sate nu se întâmplă decâtă 
forte rară câte ună astfelă de 
casă de bolă de ochi și pote, 
că acesta ’i face pe mulți părinți 
nepăsători în privința acesta.

Ar trebui însă Domnialoră să scie, 
că cu câtu învăță băeții mai multe 
școle, cu atâta suntu ei mai multu în 
primejdiă a'și slăbi și a'și perde ve
derile.

Nisce doctori vestiți au cerce
tată cu totdeadinsulă pe elevii 
din școlele orășenesc! și au aflată 
în fiă-care clasă mai înaltă urcată 
numărulă școlariloră scurți de ve
dere. Ba profesorulă H. Cohn 
din Breslau a aflată în clasa V-a 
gimnasială 4% și în clasa VlII-a 
gimnasială chiar 60% do școlari 
scurți de vedere.

(Va urma.)

Omulu păstrătoru.**)

*) După Smiles-Schramm.

II.
Cum 'ți vei așterne, 
Așa vei durmi.

Numai ună omă fără minte 
cheltuesce îndată totă ce capătă, 
fără a se gândi de locă la c|iua 
de mâne, la timpuri de lipsă seu 
la pretensiunile acelora, pe cari 
i-a legată de sortea sa. Der omulă 
cu minte se gândesce la viitoră; 
de cu vreme se înarmeză în con
tra lovituriloră sorții, ce’lă potă 
nimeri pe elu și familia sa, și cu 
îngrijire se gândesce la binele 
acelora, cari suntă scumpi ini- 
mei sale.

Ce răspundere seriosă ia asu- 
pră-și bărbatulă, care se căsăto- 
resce! și lucru durerosă, puțini 
numai suntă conscii de acesta. 
P6te că acesta este o înțeleptă îm- 
părțelă. Căci de ar fi altfelă, atunci 
pbte bărbați mai mulți ca pănă 
acuma nu s’aru mai căsători de 
locă.. Der odată căsătorită, fiecare 
ar trebui să ia îndată sfânta ho- 
tărîre- de a se îngriji din tote 
puterile ca, încâtă atârnă delâ’elă, 
se nu între nici-odată miseria în 
casa sa, și ca copiii săi, în casulă 
morții sale, să nu rămână o sarcină 
pentru societate.

Economisirea este în acestă pri
vință o dătoriă sfântă! A nu se în
griji de viitoră este o cruzime 
față cu nevasta și copiii, chiar și 
atunci când acesta s’ar întâmpla *) 

din nesciință. Ori doră pbte fi o 
crucțime mai mare, decâtă când 
ună tată bea totă prin cârciumi 
ce-i mai rămâne din banii agoni
siți, lăsându-și, când mbre, familia 
sa în miseriă ca jertfă a păcate- 
loră sale? Și totuși avemă. multe 
esemple de acestea în clasele de 
mijlocă și mai înalte, ca și în cla
sele de josu. Și unii și alții voră 
să trăescă prea pe marele, suntă 
risipitori, nisuescă după strălucire 
și lucruri deșerte, voiescu cu tbtă | 
puterea să se îmbogățescă spre a 
purta o vieță luxubsă.

Suntă mulți, cari sciu să câș
tige banii, der nu sciu să-i între
buințeze cum se cade. Din timpu 
în timpă îi cuprinde pofta de a’și 
împlini tbte plăcerile și se aruncă 
în brațele loră fără a se gândi la 
urmări.

Obiceiulă de a păstra isvoresce 
mai cu semă din dorința de a 
îmbunătăți posiția nbstră socială 
și starea acelora, cari depindă de 
noi. Elă renunță la tbte, câte nu 
suntu de trebuință și de însem
nătate, și încunjură ori-ce risipă. 
Ună lucru de prisosu este scumpă, 
de ar fi încă odată așa de ieftină. 
Mici cheltuieli te seducă și la chel- 
tueli mari. Decă cumpărămă lu
cruri, de cari n’avemă trebuință, 
ne facemu curândă și în altă pri
vință risipitori.

Cicero tțice: „Acela care e liberă 
de pofta de a cumpăra, posede 
ună venită anuală", și ună pro- 
verbă germană 4i°e: „Celă ce 
cumpără ce nu-i trebuesce, trebue 
se vânefă curândă ce-i trebuesce !“ 
Eftinătatea seduce pe mulți se 
cumpere lucruri, de cari celă pu
țină deocamdată n’au trebuință1 

Omulă trebue să se trudescă 
pănă ce e mai tîneră și în tbtă 
puterea de a-șî aduna mijlbcele 
pentru o bătrânețe veselă și feri
cită. Nu pbte fi ceva mai tristă 
decâtă a privi la ună omă bătrână 
care a avută bună câștigă în vieța 
sa de mai înainte și totuși acum 
e silită a cerși și a trăi din mila 
omeniloră. O asemenea privelisce 
ar trebui se ne îndemne a păstra 
de cu vreme, și’n adevără, timpulă 
pentru a păstra este juneța, er 
bătrâneța e timpulă de a gusta. 
Insă durere, că de obiceiu nu este 
așa. Tînărulă trăesce pe aceeași 
scară ca și tatălă său, ba de multe 
ori cheltuesce mai multă, ca acesta. 
Elă cheltuesce mai multă decâtă 
tată-său când era în etatea lui și 
deodată se pomenesce înglodată 
în datorii pănă după urechi.

. Socrate recomandă părințiloră 
de familiă, se privescă la traiulă 
veciniloră loru păstrători și să 
tragă folosă din esemplulă loră. 
Păstrarea este ună lucru cu deo
sebire practică și de aceea se în
vață mai bine prin fapte. Doi băr
bați, să (țicemă, câștigă pe săptă
mână o sumă anumită. Fie care 
din ei are familiă ună felă de 
mare și în ceea ce privesce chel
tuielile necesare suntă în aceeași 
posițiune. Și totuși unulă cjice, că 
nu pbte păstra și nici că păstreză, 
pe când celalaltă cfice, că pbte 
păstra și duce regulată o parte 
din economiile sale în cassa de 
păstrare și pbte că cu timpulă 
dispune de unu căpitălașă.

Renumitulă poetă și învățată 
englesu Samuel Iohnson a sciută 
ce este sărăcia, debrece a suferită 
de ea în juneța sa. Odată s’a sub
scrisă „Impransusu, adecă unulu 
care n’a prâmțitu. De aceea elu 
sfătuia pe toți a căuta să se fe- 
rescă de cu vreme de sărăciă. Ca 
și Cicero, elă susținea, că celă mai 
bună isvoru ală bunăstării este 
economisirea. Elă o numi fiica 

înțelepciunei, sora moderațiunei și 
mama libertății.

Și în altă locă 4i°e Iohnson: 
„Sărăcia este o mare dușmană a 
fericirei omenesc!. Ea nimicesce 
fără îndoială libertatea, ea zădăr- 
nicesce ori îngreueză esercițiulă 
multoră virtuți. Fiecare ar trebui 
să se sâmță îndatorată de a-și 
însuși înțeleptele principii ale stră- 
moșiloră noștri și de a învăța arta 
folositbre de a’șî mărgini cheltue- 
lile sale. Căci fără economisire 
nimeni nu pbte deveni avută și 
cu ea nimeni nu va ajunge săracă".

Decă economisirea va fi pri
vită ca ună lucru, care trebue să 
fiă deprinsă, esercitată, ea nici
odată nu-i va căde omului spre 
sarcină, și aceia, cari mai înainte 
n’au observat’o, se voră mira, 
decă voră afla ce mare efectă au 
pentru conservarea și ridicarea 
sâmțului morală, a culturei spiri
tuale și a neatârnării personale 
câțiva creițari seu florini puși la 
o parte în. fiăcare săptămână.

Fiăcare încercare de a econo
misi îi dă omului ore-care demni
tate. Și numai esercițiulă păstrării 
nobiliteză simțulă. Păstrarea prin 
aceea, că cere contenire, dă tăriă 
caracterului. Ea cultivă inima, 
promoveză cumpătarea, deșteptă 
precauțiunea, dă omului constanță 
și-i ajută a-și face ună traiu plă
cută, alungă grijile și ne foresee 
de multe neplăceri și turmentări 
de care altielă amu fi chinuițl.

Mulți voră (jice: „nu potu, nu 
merge". Der fiăcare pote ceea ce 
voiesce seriosă. „Nu merge!" A- 
cestă cuvântă însemnă perirea in- 
divicjiloră și a popbreloră întregi, 
căci în adeveră nimicu nu e mai 
secă și mai amăgitoru ca afir
marea: „nu merge", picala „vo
iesce și vei pute" se adeveresce 
mai alesă atunci, când omulă vo
iesce ceea ce se cuvine și ce trebue.

Se luămă numai ună esemplu 
forte simplu: A cincea parte din- 
tr’ună litru de vină (2 decilitri) 
ori unu pahară de bere (socotindă 
și vinulă și berea cu 6 crucerl pe 
4i) face la ună ană cam 22 flo
rini. Cu acestă sumă pbte să-și asi
gure ună bărbată de 27 de ani 
vieța sa cu 1200 florini, plătibili 
la mortea sa, seu acești 22 florini 
depuși la o cassă de păstrare ar 
cresce pe lângă o dobândă numai 
de 3y2 la sută cam la 750 florini. 
Mulți însă beu câte ună litru și 
in ai multă de vină, ori câte 3—4 
pahară de bere pe 4i, așa ceea 
ce cheltuescă ei pentru beuturi ar 
face în 20 de ani alocată într’o 
cassă de păstrare 4—5000 florini.

Der și economii dela sate, cari 
nu beu vină, ci rachiu, economi- 
sândă numai 1 cr. pe 4b ceea ce 
face la ană 3 florini 65 cr. aru 
pute pentru suma acesta să se asi- 
gureze în etate de 30 de ani ast
felă, că după mortea loră ar primi 
familia loru 200 fl. er decă ară 
economisi numai 3—4 cr. pe săp
tămână, ară pute pentru suma 
acesta socotită pe ună ană întregă 
să-și asigure vieța cu 100 florini.

Se cere dela omulă, care se 
prețuesce pe sine însuși, ca să se sus
țină elu pe sine și pe familia sa 
și spre a lucra în tote privințele 
corectă și cum se cade nu e er- 
tată să se gândescă numai la sine, 
ci trebue să se gândescă și la da
toriile ce le are față cu alții.

Părintele albineloru,
istorioră instructivă, pentru poporii și tinerime 

de Michailă Connerth. — Localisată de ’ 
Valeriu Florianii.

Culegerea mierei.
(Fine.)

Ajunși în foișorh și după, ce dâdu- 
rămti binețele ddmnei preotese, precum 
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și tinerei domnișore, poftiți fiindă, ne 
aședarămă împrejurulă mesei. „Aședa- 
ți-vă iute dragii mei împrejurulă mesei11, 
ne d'^e domna preotesă, „căci veți fi tare 
flămândl și mi-e frică, că răbdândă pe 
aci fome n’o să mai venițl de altădată 
pe la noi prin Pădurescl!11

„Nu ne simțimă tocmai așa rău11, 
răspunserămă noi0, nu, căci de amă ni
meri în totă locuiți ca aci, am ti fi pre 
fericiți.11

„Ni-ar părea torte bine, iubițiloră, 
decă câtti de târdiu totuși vă veți aduce 
aminte de noi.11 După ce rosti cuvintele 
acestea, zărirămă în ochii sei rîdâtorl la- 
crăml; că ce a voită a dice prin acele 
cuvinte atunci numai decâtă noi nu 
ni-amti trasă pe semă, destulă că îndată 
după aceea adause: „când veți veni 
odinioră ca bărbați în Pădurescl, cine 
scie cine vă va primi în acestă casă 
parochială !° — „ Atunci îi voră primi de 
bună semă alții, dragă soțiă0, adause cu 
vredniciă domnulă parochă, „și mie’ml 
place a crede, că după ce n’omă mai fi 
pe acestă lume, toți câți ne-au cunos
cută îșl voră aduce cu plăcere aminte 
de noi, deorece noi în t6tă vieța nostră 
n’amă făcută nimănui nici ună rău, dim
potrivă ne-amă nisuită să mângăiămă 
pe ori și cine și în deosebi pe cei nă
căjiți, atâtă cu cuvântulă, câtă și cu 
fapta, de ne va ajuta Dumnedeu n’omă 
întrelăsa a face bine ori și cui pănă ce 
ne vomă mai afla încă în vieță. Der să 
lăsămă de laturi vorbele acestea: Poftiți 
iubițiloră și mâncați câtă vă trebuesce 
nu așteptați atâta îmbiare, aerulă celă 
prospetă de pe la țeră îi face omului 
poftă de mâncare. Cum vă place vinulă ?

„E forte bună!a răspunserămă noi. 
„Credă și eu iubițiloră. Der pote nici nu 
veți sci cumcă acesta este făcută din 
miere și încă mai așa de vechiu e ca și 
numărulă aniloră voștri.11 Autjîndă, că 
vinulă este vină făcută din miere, ne 
mirarămă forte de bunătatea și gus- 
tulă lui.

In decursulă amedii domnulă pa
rochă ne împărtăși, că o să mergemă 
dup’amedl cu căruța la grădina cu cireșii.

Pănă ce durmi d-lă parochă una bu
nicică, noi studenții ne mai duserămă să 
vedemă șcăla Păduresciloră și să facemă 
visită domniloră învățători dela acea 
școlă. Atâtă acei domni învățători, câtă 
și căsenii loră se bucurară forte tare de 
visita ce li-o amă făcută și care de care 
se întrecea a ne omeni cu cele ce aveau 
mai bune pe la casele loră. Der nepu- 
tendă întârzia multă, ne luarămă rămasă 
bună grăbindu-ne cătră curtea parochială 
ca nu cumva omenii de acolo să aștepte 
după noi. Ajungândă aici, vădurămă caii 
prinși la căruță. Domnulă parochă toc
mai atv.ncl eșia din casă și ne întâm
pină cu cuvinte prietinose.

După ce furămă poftiți a ne sui în 
căruță, porunci domnulă parochă servito
rului Ioniță să mâne încetișoră, și etă- 
mi-te că ne văcjurămă porniți din curtea 
parochială. Eșindă din sată pe o uliță 
forte frumosă, deodată cotirămă în spre 
dreptă luândă lungulă drumului, pe lângă 
care curgea ună rîuleță șerpuitoră cu 
apă forte limpede. Pe amândoi țărmurii 
acestui rîuleță se aflau sălci și forte 
mulțl pomi roditori.

„Pomii aceștia roditori i-am adusă și să
dită aci din grădina școlei0, ne spuse dom
nulă parochă.11 Cu ajutorulă unoră po- 
porenl11, „în anii mai din urmă am pu
tută duce în deplinire acestă lucru bună, 
dela care nădăjduescă, că o să aducă 
rode binecuvântate. Noi avemă în apro
pierea școlei o grădină forte mare, ce 
este îngrijită numai de tinerimea, care 
cerceteză școla. Școla de pomi este în
grijită de băeții cei mai mari, cari cer
ceteză școla, er despărțământulă de legumi 
și de flori este îngrijită de cătră fetițele 
dela școlă. Pomișorii din școla de pomi 
i-am menită să fiă sădiți pe amândoi 
țărmurii acestui rîuleță, ca să fiă înfrum- 
sețată și calea de amândouă părțile. 
Odinioră acești pomișorl sădiți au să 
devină bunulă tuturora, pentru-că toți 

locuitorii din acestă comună au dată și 
dau mână de ajutoră în îngrijirea loră. 
Mai înainte cu vre-o câțiva ani de abia 
a fostă cu putință a îndupleca pe ome
nii din acestă comună ca ei să-și sădescă 
pomi roditori. Pisma omeniloră nesciu- 
torl nimicea adeseori și pomii cei mai 
frumoși. Acum însă, când toți se întrecă 
în a-șl prăsi felă de felă de pomi ro
ditori, luândă dela aceia în urma ostene- 
leloră în totă anulă râde dulci, nu se 
mai întâmplă așa ceva. Acum spre esem- 
plu nici n’așă sci ce pedepsă grea i-ar 
lovi pe pismuitorii pomiloră. Amărăciu
nea cea mare ce ar produce-o o astfelă 
de faptă rea nu sciu 4eu ce urmări triste 
ar pute ave pentru ună făcătoră de rele. 
Der nu s’au înfrumsețatu cu pomi rodi
tori numai aceste locuri, cari de altmin
trelea n’aduceau nici ună folosă, ci încă 
și alte stârpiturl de delurl, cari pomi 
astădl aducă ună venită tare frumușelă 
în cassa comunală.11

Și într’adevără, comuna avea astfelă 
de întocmiri, cari dreptă vorbindă erau 
vrednice de laudă, și după tote câte 
amă vădută și amă audită noi, amă pu
tută ușoră gîci cui i-se datorescă tote 
acestea.

Pănă ună altă noi amă ajunsă la 
proprietatea domnului parochă botezată 
și cu numirea de „grădina cu cireșii0, ce 
era aședată pe ună deluță. In mijloculă 
acestei proprietăți se afla zidită o căs- 
cidră forte frumușică, ce era acoperită 
pe din afară mai totă cu viță de vie. 
Casa era făcută din cărămidl și avea 
câteva încăperi luminose.

„Acolo în josă lângă rîuleță se află 
și ună Iacă pentru pescî; puteți merge 
să-lă vedeți. In decursă de mai mulțl ani 
a dată probe cumcă este de mare fo
losă și s’au găsită destui lucrători din 
acestă comună, cari și-au făcută și ei 
lacuri în proprietățile loră și nu numai 
că și-au făcută lacuri, ci și grădini ca 
acesta, pline cu felă de felă de pometă. 
Pomii suntă pentru albine așa dicândă 
fântâna, din care scotă mierea. De aceea 
și eu aci am stupii cei mai mulțl.11 Așa 
ne asigura domnulă parochă îndată ce
arnă fostă ajunsă la căscidra cea frumu
șică, ce era zidită în mijloculă gradinei.

De cealaltă parte a rîulețului încă 
se aflau căsciore și împrejurulă loră gră
dini frumușele. Acestea erau proprietăți 
de ale locuitoriloră din acea comună, 
cari au începută și ei a-șl mări venitele 
loră prin stupărită și pomărită.

Și acum să-ți împărtășescă, iubite 
prietine, despre stupii ce se aflau în gră
dina cu cireșii a domnului parochă! In 
apropierea casei se afla o stupină plină cu 
coșnițe de albine. Stupina era făcută din 
scânduri și așa de mare, încâtă cuprindea 
binișoră în ea vre-o câteva sute de stupi.

Domnulă parochă ne conduse prin 
acea stupină, precum și prin încăperile 
căsei, unde văcjurămh pe doi bărbați 
scoțândă forte iute mierea din faguri cu 
mașina numită sbârnăitore. Acei doi 
omeni într’adevără că și aveau multă 
de lucru cu scosulă mierii din faguri, 
deorece albinele în acelă ană au fostă 
adunată forte multă miere. In pivniță 
se aflau butoiașe pline cu mierea cea 
mai dulce. După ce ne mirarămă de 
tote câte le văclurămă pe acolo, rosti 
domnulă parochă cuvintele următore 
cătră noi:

„De astă-dată ne vomă lua rămasă 
bună dela albine și dreptă încheiere să 
vă mai spună ce folosă aduce stupă- 
ritulăj

„Atâtă mierea cea dulce, câtă și 
cera o cunoscețl. Veți sci deci, că stu- 
parulă în decursulă aniloră câștigă pe 
aceste producte parale frumușele. Eu 
din parte-mi, decă socotescă tote venitele 
ce mi le-a adusă îngrijirea albineloră, 
ele arh da o sumă de bani destulă de 
frumosă, din care ar pute să trăescă 
fără griji o familiă de țărână, care n’are 
nici ună altă venită. De aceea din în
cepută m’am nisuită să îndemnămă pe fiii 
mei sufletescl din acestă parochiă a Pă
duresciloră să se îndeletnicescă cu stu- 

păritulh. Intotdeuna m’am nisuită să 
arătă parochianiloră mei calea, pe care 
ar pute să-și întocmescă cu cheltuieli 
puține o stupină și în care să potă să-și 
înmulțescă numărulă stupiloră în modă 
destulă de însemnată. Și ce cugetați ore, 
aflatu-s’au omeni cari au urmată sfaturi- 
loră mele ? Spre cea mai mare a mea 
bucuriă și îndestulire sufletescă potă să 
vă spună, că da, s’au aflată destui. Pe 
mai mulțl dintre foștii mei servitori, 
cari au învățată la mine stupăritulă, i-am 
trimisă departe de aci în serviciu ca stu- 
parl , unde au putută să-și adune bani 
frumușei, cu cari după ce au venită la 
ei acasă și-au cumpărată văcuțe frumu
șele. In decursulă anului acestuia au 
câștigată de patru ori atâtea parale ca 
semenii loră, cari au rămasă în sată și 
s’au îndeletnicită cu câștigulă, cu care 
s’au îndeletnicită moșii și strămoșii loră. 
Chiar și în timpulă acesta suntă duși 
doi foști servitori ai mei în străinătate unde 
se îndeletnicescă cu stupăritulă. După 
vre-o câțî-va ani și aceștia se voră rein
force acasă și-’șl voră întocmi stupinile 
loră. Peste puțină timpă n’o să mai 
fiu eu cu stupii cei mulțl prin ținutulă 
acesta, nu, căci omenii cei tineri mai au 
ajunsă acum să și negustorescă cu stupii 
și-’i trimită adeseori și în depărtări de 
sute de milurî. Eu în totdeuna sîmțescă 
bucuriă în lăuntrulă meu, când cutare 
seu cutare vine la mine cu inima plină 
de mulțămire ca să-mi împărtășescă, că 
stupăritulă îi aduce câștigă forte frumosă.

Der stupăritulă mai aduce încă ună 
folosă, care nu constă în bani și care din 
parte’ml îlă socotescă a fi mai prețiosă 
ca folosulă adusă în bani. Acestă folosă 
este nobilarea (îmbunătățirea) omeniloră. 
Când ’ml aducă aminte de toți omenii 
ce i-am cunoscută, că s’au îndeletnicită 
cu stupăritulă, despre toți potă susțină 
cu îndestulire, că ei potă fi numărați 
între omenii cei mai sârguincioșl, mai 
de omeniă și mai deștepțl între semenii 
loră din cutare său cutare comună, din 
care facă parte. Ei nicl-odată nu mer
geau ca să-și perdă timpulă celă scumpă 
la cârciumă, nu, căci stupii le dădeau 
în destulă de lucru. Prin aceea, că nu 
mergeau la cârciumă îșl mai cruțau câte 
ună florină doi, cari bani le prindeau 
de multe ori forte bine. Cine cu dragă 
voie se îndeletnicesce cu stupăritulă, va 
sîmți o plăcere forte mare, chiar și decă 
ar sta acea plăcere numai în a pute 
privi la lucrările albineloră. Eu cunoscă 
pe mulțl țărani bătrâni, cari osteniți de 
lucrulă dilei vină sera acasă dela câmpă 
și nicăirl nu potă să-și afle ună locă 
de odihnă decâtă numai în stupină. Nu 
pote nimică altceva să-i atragă pe unii 
ca aoeștia decâtă numai mișcarea și 
lucrările acestoră animale micuțe pre
cum și iubirea loră față cu îngrijito
rul loră.

Der folosele amintite le pote ave 
numai acela, care se îndeletnicesce cu 
stupăritulă; albinele suntă însă binefă- 
cătore și față cu acei omeni, cari nu se 
îngrijescă de ele. Așa ele aducă ună fo
losă neprețuită sburândă dela o flore 
la alta, prin ceea ce facă ca deosebitele 
plante să rodescă mai îmbelșugată, ună 
folosă, care prinde mai în urmă tuturoră 
omeniloră fără deosebire forte bine. Lu
crarea albineloră ca mijlocitore a rodi- 
rei planteloră se pote vede mai bine ca 
ori și unde în lumea nouă și cu deo
sebire pe insulele (ostrovele) acelea, unde 
mai înainte de a le duce pe acolo ome
nii, nu se aflau de locă albine. Pe acelea 
insule se aflau forte multe plante cu 
florile cele mai frumose, cari însă nu 
rodeau de loch. De când au dusă însă 
omenii pe acolo albine lăsându-le să 
sbore dela o flore la alta, au vădută că 
acele plante începă a rodi. Astfelă de 
observațiunl s’au făcută și la plantele 
din patria nostră, cari prin aceea, că 
sboră albinele pe florile loră, le-au făcută 
mai bogate în sămânță.

Fiă deci cu căldură recomandată stu
păritulă flăcăruia, căruia îi zace la inimă 
bună-starea patriei sale, și care voesce 

să vadă în fiecare deapropele său cetă
țeni buni și de omeniă!0

Prin aceste cuvinte a încheiată dom
nulă parochă frumosele sale învățături 
și povețe cu privire la stupărită și noi 
îi mulțămirămă din inimă pentru înmul
țirea cunoscințeloră nostre ; în curândă 
ne suirămă în căruță și ne reîntorse- 
rămă pe însărate la casa parochială.

Ajunși aci, vădurămă că prea iubita 
soțiă a domnului parochă a întocmită 
în onorea ndstră o mică sărbătore de 
despățire, la care a chiămată pe mai 
mulțl cunoscuțl din acea comună. Intre 
vorbiri voiose a trecută acea seră și 
după ce cjiserămă ndpte bună tuturoră, 
ne duserămă să mai durmimă odată la 
loculă îndatinată în comuna Pădurescl.

In dimineța următore ne mai uita- 
rămă încă odată pe la stupi, ne luarămă 
rămasă bună dela domnulă preotă și 
dela domna preotesă mulțămindu-le fer- 
binte pentru tote și plecarămu în căruța 
domnului parochă, trasă de doi cai sprin
tenei și bine îndesuită cu de ale mân
cării, sub conducerea servitorului Andreiu, 
cătră orașă.

Starea sămănăturilorfl.
După rapdrtele oficiale sosite dela 

18—24 Iunie în ministerulă ung. de agri
cultură, starea sămănăturiloră în Ardelă se 
înfățișeză astfelă : grăulii e mică în bobă, 
secara va da slabă secerișă, orzulu a ră
masă îndărătă în desvolcare și cu greu 
se va îndrepta, rapița e în genere forte 
slabă, cucuruzulu e frumosă și mulțămi- 
toră, păstăioselc și plantele de grădină 
s’au îndreptată în urma ploiloră din 
urmă, pe alocurea suntă mulțămitdre; 
tutumilu (tăbaculh) a rămasă îndărătă 
din causa fierbințelii, viile suntă în lo
curile nefiloxerate în bună desvoltare și 
promită secerișă favorabilă, pome suntă 
puține.

Povețe.
Păstrarea untului în stare prospetă 

Untulă se pote ține și o jumătate de 
ană în stare prdspătă, și e bine a se 
ține, ca totdeuna să avemă untă pentru 
trebuințele casei. Și, decă suntemă în 
stare a’i da încă ună gustă și mai bună, 
puțina ostenelă ne este răsplătită îndea- 
junsă. Vrândă der a ține untulă timpă 
mai îndelungată, să ne îngrijimă ca a- 
cela să fiă spălată bine și sbicită. I-lh 
tăiemă apoi fălii și-lă punemă într’o olă, 
îndesându-lă de așa, ca printre elă să 
nu rămână locă golă. Punemă ola, ori 
olele, într’o căldare umplută pe jumătate 
cu apă, o aședămă pe focă și o încăldimă 
pănă ce dă a clocoti. Luămă apoi căl
darea ș’o lăsămă să se răcescă. Scotemă 
ola ș’o punemă bine pănă la trebuință. 
Și preste șese luni astfelă de untă e ca 
și când numai atunci l’ai fi alesă, pe 
lângă aceea e forte curată, că drojdiile 
i-se așecjă tote la fundă.

Cum se faci din untulă râncedă 
untu ârăși prospetă? Suntă mai multe 
metodurl în astă privință, dintre cari 
celă mai simplu este următorulă : Spală 
untulă în apă caldă, frământă’lă bine c’o 
lingură de lemnă, stdrce’lă de apă și-lă 
pune într’ună blidă. Pune câteva lin
guri de. smântână prospătă și lă bate 
pănă se amestecă bine ambele și se alegă 
erășl ca untă, ceea ce în curândă se în
tâmplă. Acum zărulă se scurge, er un
tulă se spală în lapte dulce. In chipulă 
acesta purcesă, totă mirosulă de rînce- 
cjime se perde și untulă e ca și când ar 
fi alesă din cea mai prospătă smântână 
dulce.

Untulă ca se stea prospetă tre
buesce spălată atâta timpă, încâtă apa 
din elă să curgă curată; după aceea îlă 
tescuimă și batemh cu lingura pănă ce 
ese totă apa din elă. Atunci se taiă în 
bucăți, după placă, și se învăluie mai 
întâiu în hârtiă muiată în acid-salicil 
și peste ea o a doua muiată în pa
rafină. Astfelă pregătită, untulă se 
pote trimite în stare prospătă, în ori 
ce depărtare.

(După Isvoră de bună stare de Gr. Sima).
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Din traista cu minciunile.
Țig-arvcLl-ă. și pvxii d.e pasere.

Ună Cioroiu avea șepte purdei, toți 
micuți, golășei. Se duse într’o di de 
primâveră cu ei la pădure, sâ-’șl facă 
unii sucii de cărbuni, er purdeii s6 se 
joce ’ntre aluni. Umblândti mereu după 
lemne uscate și purdeii fiindă rupțl de 
fome, începură a țipa după mâncare. 
Dada îi mângâia dicendu-le: bNu mai 
plângeți, pnrpandeiloră, că DumneZeu 
ne va da unii cuibă de pasăre cu pui 
mititei și fie-care din voi va căpătă câte 
unulă din ei“.

Tocmai ajunseră lângă ună fagii 
înaltă cu ramuri numai la vârfă, unde 
era și ună cuibă de porumbă. Să se 
suie Cioroiulă celă bătrână nu era cu 
putință, er să lase puii ’n cuibă, nu-i 
tăceau purdeii.

Se rugă deci Dada lui Dumnedeu 
să lase ca fagulă să facă crengi pănă 
josă, ca să se suie cu toți parpandeii 
săi pănă susă la cuibă, că apoi îi va da 
și lui, adecă lui Dumnedeu, ună puiu. 
Fagulă făcu crengi — se vede că Dum
nedeu îi credu Cioroiului vorba — și 
se sui Dada cu toți purdeii pănă susă, 
unde se așezară cu toții pe o crengă 
grosă împrejurulă cuibului.

Dada luâ puii din cuibă și dete flă
cărui purdeu câte unulă, șepte la numără, 
apoi se prefăcă. că bagă a opta oră 
mâna în cuibă, ca să-i dea și lui Dum
nezeu unulă, derscoțend’o gălă Zise>: 
Ție Domne nu țl-a rămasă.

Atunci deodată se făcură crengile 
fagului dela ei în josă nevăZute, er cei 
optă Cioroi rămaseră toți în vârfulă fa
gului pe o crengă. Cum să se scobore 
acum josă? Dada învăță pe purdei să 
se țină fie-care de piciorele celuilaltă și 
așa să se facă ună lanță pănă josă, er 
elă se va țină de crengă fagului, ater- 
nândă de piciorele lui lanțulă de purdei. 
Așa făcură. Er Cioroiulă celă bătrână le 
strigă: „Țineți-vă acum parpandeiloră, 
că o să scuipe Dada ’n pălmlu.

Atunci totă ceta țigănesca fu claiă 
peste grămadă la rădăcina fagului, er 
celă mai mică turtită sub ei.

Răpire cu voia.
Din Londra se scrie : D-șora Amelia 

Tascherau din Ottawa, unica fiică a jude
lui supremă din Colonia Canada și ne- 
pota cardinalului Tascherau, modelă de 
pietate (familia e catolică încarnată) și 
multă curtată din causa frumseței, averei 
și inteligenței ei, a dispărută cu ună 
tînără englesă Frank Beard, fiiulă unui 
medică din Brighton și funcționară la 
calea ferată pacifică. Beard e bărbată 
frumosă, der săracă. Cândă familia Ame- 
liei afla de ce refusă ea pe toți câți îi 
ceră mâna, că adecă iubesce pe protes- 
tantulă celă săracă, interdise acestuia 
a mai intra în casă, er pe fată o ame
nința că o bagă într’o mănăstire din 
Franța. Amelia înpărtăși amicului ei cum 
stă lucrulă. Amândoi fixară Ziua de Joi 
pentru întâlnire, se duseră la celă mai 
deaprope preotă protestantă și se cunu
nară. Iu casa judelui, tatălui fetei, fu 
mare scandală, când se afla întâmplarea, 
căci biserica catolică nu recunosce o că
sătoria încheiată de ună preotă protes
tantă, și Beard, ca să liniștescă pe pă
rinți fetei, a declarată că e gata să se 
cunune încă odată înaintea unui preotă 
catolică ori chiară înaintea cardinalului.

Cursulu la bursa de Viena
din 4 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 100.45 
Renta de hârtiă5°/n ------ 95.05 
împrumutul)! căilorii ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostil ungare (3-a emio’une) - - 112.—
Bonuri rurale ungare ----- 104.90
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.90
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Renta de hârtiă austriacă ... - 84.05
Renta de argintii austriacă - - - - 84.60
Renta de aurii austriacă ----- 109.75 
LosurI din 1860 ------- 140.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită, ungar. - 314.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9,43
Mărci 100 împ. germane .... 58.15
Londra 10 LivressterEnge - - - - 118.85

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

MULTE SI DE TOATE.______________ 9_____________________

Reshunarea Turcului.
Din Constanța află „Românulă“ că în 

Ziua de 12 Iunie pe la orele 7 sera, lo- 
cuitorulă Stamate Alexe pe când venea 
dela câmpă cu 6 copii ai lui în căruță, 
individulă Nazim Idris, eșiudu’i înainte 
cu o pușcă Martini, l’a oprită și a trasă 
cu pușca dreptă în pieptulă lui. Glonțulu 
i-a străpunsă inima și eșindă în partea 
cealaltă a trecută printre copii fără a 
atinge pe vre-unulă din ei. Stamate după 
10 minute a și espirată. Elă lăsă în 
urmă o familiă numerosă: soția, 6 copii 
și mama în vârstă de 110 ani.

Nazir Idris, după săvârșirea crimei, 
s’a dusă la coliba lui Oara Memet, care 
este pusă de primară ca păzitoră de 
holde (miragiu). Se crede că .crima a co- 
mis’o în înțelegere cu acesta.

Etă causa omorului: Turculă Nazim 
se înamorase de fiica lui Stamate, bulgară 
de origine, și căuta ocasiune a o răpi 
dela părinți. Fiindă împușcată la o 
mână de necunoscuțl, elă a credută și 
presupusă, că suntă omeni puși de Sta
mate, cari au trasă în elă. De atunci 
a căutată ocasiune spre a se resbuna și 
așa l’a împușcată. *

Soldată năbădăiosu.
Din Roma se anunță următorulă 

casă: Pe când regimentulă 7-lea făcea 
ună marșă de esercițiu în provincia Bene- 
ventă, soldatulă Borelli împușcă asupra 
consoțiloră săi, omorî pe maiorulă 
Vanino, răni mai mulțl soldați și civili, 
precum și pe căpitanulă Prestineri, care 
apoi printr’o împușcătură culcă la pă- 
mentă pe Borelli. Acesta rămăsese în- 
dărătă, și ascunsă după ună arbore, dete 
asupra codei colânei 42 împușcături. 
Borelli se prefăcea că e surdă, ca să 
scape de armată.
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Târgurile din Ardem și Ungaria propriă.
Dela 1—15 Iuliu. 1. Cică-Sereda, 

Mediașă, Poiana. (Lipova). 3. (Zarandă). 
4. Betlenă-Sână-Miclăușă. 6. Baia de 
Crișă, Zlatna. 7. Poiana sărată. 8. Clușiu, 
(tergă de lână, 15—17, târgă de vite), 
Sână-Petru, (BeiușI). 10 Hadadă, Covasna. 
(Cașovia, Ghiula, Ghiuri Rabă, Oegled). 
12 Dicso-Sână-Martină, Vaida-Cămărașă, 
13. Armeni, Cohalmă, Gherla. (Ternavia. 
Ungvar.) 14. Huedin, Alba-Iulia, Praidă. 
(Duna-veche, Tocai), 15. Merghindeală. 
(Stuhlweissenburg).

Terguifl de rîmătorî din Steinbruch. La 1 
IuEe n. starea rîmătoriloră a fostă de 132.245 
capete, la 2 Iulie au intrată 2829 capete și au 
eșită 1730 rămânendă la 2 IuEe ună nu
mără de 133.358 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 45 cr. pănă la 46‘/j or. 
marfă ungurescă tineră grea dela48’/2cr. pănă la 
49—cr., de mijlocii dela 48’/2 cr. pănă la 49— cr. 
— ușoră dela 49 cr. pănă la 49'/2 cr. — marfă 
țSrănescă grea dela — pănă la — — cr. — de 
mijlocii dela 48 cr. pănă la 49 cr. — ușoră dela 
48 hj cr. pănă la 49 cr — Marfă de România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela 47—48 — cr. tran
sito, mijlociă grea dela 47—47’/2 cr. transito, 
ușoră dela 46—47’/2 cr.— Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/2.

CisrsiiSu pieței ESrașoviti
din 5 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.43
Argintii românescă - „
Napoleon-d’orI - - - „
Lire turcescl - - - „
Imperiali - . - . n 
GalbinI . „
Scris, fonc. „Albina116% n

n n n n
Ruble rusescl - - - „
Discontulă - - - - 6l/2

9.36 n 9.40
9.38 M 9.42

10.60 M 10.65
9.60 n 9.65
5.58 n 5.62

102.— n —.—
98.59 99.—

121.— JJ 122.—
-8% pe anti.

(C. r. priv. societate de asigurare 
..Sliiiiiioiiie Adriatica di Si- 
curta44 în TTriest.} Adunarea gene
rală a acestei societăți s’a ținută în 6 
Iunie la Triest. Raportulă Direcțiune! pro 
1888 conține următorele date mai esen
țiale: 1. Asigurări pe viâță. Și anulă 
1888 a adusă ună sporă însemnată. Do
linele facă suma rotundă de lCfl/j mi- 
lione fior, capitală și 14.755 fior, rentă. 
Sporirea față cu anulă precedentă face 
4.779,330 fl. capitală și 8947 fl. rentă și 
starea asigurăriloră a trecută acuma 
peste 50 milione florini. Acesta face 
50.334,381 fl. capitală și 129,750 fl. rente. 
Plățile pentru cașurile de morte și pentru 
asigurările pe vieță dela începutulă ope- 
rațiuniloră în acestă ramură au cerută 
13.871,080 fl. Reserva premieloră a cres
cută cu 750,550 fl. și face 9.793,653 fl. 
ScăZându-se partea profitului, ce se cu
vine celoră asigurați cu participare la 
profită, resultă în ramura „Vieții11 ună 
câștigă de 106.809,45. 2. Asigurările de 
incendiu, transportă și grindină. In de-

cursulă anului 1887 din ramura incendiu 
a resultată pagubă și din ramura grindină 
profită, er în anulă 1888 afacerea în ramura 
incendiu a urmată de a fi mai favorabilă, 
în care timpă ramura grindină a produsă 
o perdere considerabilă. Pentru acoperirea 
acestei perderl sta însă la disposițiă re
serva specială a ramurei grindină, ce se 
adunase în anii de mai’nainte, și care 
numai parțială a fostă atacată, de ore- 
ce administrația a preferată a acoperi o 
parte a pagubei-grindină din prisosurile 
celorlalte ramure, astfelă, că totuși s’a 
putută înregistra încă 200,000 fl. ca re- 
servă specială pentru asigurări în contra 
grindinei. Venitulă premieloră dela cele 
trei asigurări elementare face 7.860,205 
florini, pentru contra-asigurărl s’a între
buințată 3.303,268 fl. Pentru daune s’au 
plătită 5.917,622 fl. din cari 2.177.205 fl. 
cadă asupra acelora, cari facă contra- 
asigurărl; afară de aceste s’au fostă re- 
servată 208,421 fl. pentru daune, ce încă 
nu erau lichidate. Reserva primeloră 
dela ramura incendiu face 1.475,641 fl. și 
representă 50y2 procente din venitulă 
primeloră ce râmână pentru contulă 
propriu; reserva pentru asigurări de tran
sportă- face 10.109 fl. Portofoliu prime
loră pe termenă a ajunsă în anulă tre
cută suma rotundă de 19 milione florini. 
Societatea dela înființarea ei a plătită 
pentru daune din tote ramurile ce le 
esploateză 148 milione florini. Încheie
rea generală a conturiloră dă ună profită 
de 272,247 fl 64 cr. și după subtragerea 
împărțiriloră prescrise de statute s’a 
hotărîtă o dividendă de 50 fl. pro acțiă. 
Profitulă, ce resultă din supra-valorea 
efecteloră nu s’a pusă în contă, ci s’a 
întrebuințată pe deplină spre sporirea 
reservei pentru cursuri. Reservele socie
tății (afară de capitalulă în acții de patru 
milione florini asupra căruia s’au vârsată 
40 procente=1.600,000 fl.) facă per ul
tima Decemvre peste 12 milione florini, 
și adecă: 8.844,863 fl. reserva primeloră 
asigurațiuniloră pe vieță, 1.475,641 fl. 
reserva primeloră asigurațiuniloră de in
cendiu, 10,109 fl. reserva primeloră asi
gurațiuniloră de transportă, 200,000 fl. 
reserva specială pentru asigurări în con
tra grindinei, 240,297 fl. reserva pentru 
fluctuațiunile cursului, 250,000 fl. re
serva profitului specială ală secțiunei 
asigurăriloră pe vieță, 1.085,129 fl. fon- 
dulă generală ală profitului.

LBiNA“,»■"
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cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese 
Informațium mai detailate se potu lua d 

biroulu institutului—piață No. 90, dela 8

ScbutzmarkB.

Avertismentu! Picăturile de stomachs Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învSEtdrea roșiă provedută cu 
marca do protecțiune de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue sS fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia Franz KeZZewiew, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand lekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea11; fa m. G. lekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. IDobay. Cohalmă: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, farm Barabds Fer. 46,52—15

Picăturile de stomachu MARIAZELLER, 
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloriî de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (vânturi), răgăelă acră, cofică, ca- 
tară de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, EmbricI, suferințe de spEnă, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 er., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă. 
Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"Veritabile se află, mai în tete farmaciile.
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■ W Cea mai plăcută apă minerală.

« EXP0SIȚ1UNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS. *

Ocasiuiie nnica uentrn visitatorii români!
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prin cel ă mai bogată conținută de acidu 
celă mai curatu acidu alcalicu—făcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de j 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tura obicinuită de tdte celelalte ape de asemenea na- I 
tura, avendă proprietatea, ca gustulu ei plăcută și ră- 
coritoru să se menție mai multQ timpă.

După opiniunea autoritățiloru competente Apa mi- ’ 
nerală de ,,2ESepât“—în urma norocosei ei compo- I 
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinaru de | 
bogatu în acid-Vi carToonicvL —principialminte I 
rLa,trivLZXX d.e acâd/ă. carbonicu. ccra- 
cerxtra/tVl—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din I 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

□epositulu principală
G. GIESEL, Brașovil, 

Staâ.a, TeatrcHui HSTo. 312X
ru vinu.

carbonică și
abstracțiune
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Apa minerală forte plăcută pentru vinu.

Ad. 3847—1X89.
tkvi.

Arveresi Mrfletnienyi iivonat
A brassoi kir. tSrvenyszek, mint te- 

lekkSnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 
Ardeleană Niculae vegrehajtatonak Voicu 
Iosifd JBukur vegrehajtâst szenvedo elleni 
80 frt. tokekoveteles es jârulekai iran ti 
vegrehajtâsi îigyeben a brassoi kir. tor- 
venyszek teruleten levo Almâsmezo ha- 
târân fekvS, az almâsmezdi 402 szâmu 
tjkvben A-f-3379 es 3380 hr. sz. ingat- 
anokra 66 frt.-ban, a 3381 hr. szâmu in- 

gatlanokra 80 frt.-ban, a 4162, 4163, 
4164/2, 4172, 4173 es 4176/2 hr. szâmu 
ingatlanokra 112 frt-ban es a 4177/1 hr. 
sz. ingatlanokra 61 frt,-ban — a vegzes 
eljârâs 156 §-a ertelmâben — de a C, 1. 
letet alatt jelzett fekvok 1/5 râszere ozv. 
Voicu Iosif Bukur javâra bekebelezett 
eletbejogiglani haszonelvezeti jog epseg- 
ben hagyâsa mellett ezennel megâllapi- 
tott kikiâltâsi ârban az ârverest elren- 
delte, es hogy a fenti ingatlanok az 1889 
evi Iulius ho 18-ik napjăn dâlelott 9orakor 
Almâsmezo kdszeg hâzânâl megtartando 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlanok becsârânak 100/0-ât 39 frt. 
90 kr. keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. 
t.-cz. 42 §-âbanjelzett ârfolyammalszâmi- 
tottes az 1881 evi novemberhd 1-en 3333. 
sz. alatt kelt igazsâgugyministeri ren- 
delet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes er- 
tekpapirban a kikuldott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us er- 
telmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâly- 
szerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassd, 1889 evi Aprilis ho 20-en.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosăg.

Autorită, Necoziantl, — qualunque riceve subito e 
gratuitamente: Prospetti ecc. delle macchine na 
scrivere e da copiarc, le piu nuove, piu solide ed 
a miglior mercato. . ,
Attn ^tniion Fabbrica di macchine du scnvere e da UHU mLuLlul j copiare.BerlinoSW.Friedrichstrasse243.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

THOMAS, SCHEESER & GALTZ 

PRĂVĂLIA DE FERERIE 
în

Avemă ondrea a încunosciința on. publică, că am cum
părată prăvălia de ferăriă a d-loru E. & M. Gunther din locu 
și că vomă continua acestă afacere sub firma 

THOMAS, SCHEESEB, & GALTZ.
T6tă nisuința ndstră va fi îndreptată într’acolo, ca de- 

positulă nostru de mărfuri, precumă: vase și obiecte de bucă
tăria, unelte, ferecaturi pentru zidiri și mobile, ferii brută și table 
de ferii, sobe precum și alte articole de ferăriă se le avemă tot- 
deuna fărte bine asortate, ca astfelă și pre lângă unu serviciu 
bună să putem ă satisface în tdte privințele încrederea ce ni 
s’a dată.

Rugându-ne pentru câtă mai numerdsă clientelă semnămă 
cu înaltă stimă

110.3-3

ee@c

Thomas, Scheeser & Galtz.

. Tipografia A. MUREȘIANU, BrWvu.

I


