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BRAȘOVU, piața mare Hr 22. 
Scrisori netrancnio nu so pri 
naescu. Manuscrin -e nu as se- 
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Birourile de auunciun: 

Brașovu, pU|a mare ^r. 22. 
Insorate maiprimes cu în Viona 
Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schaleh, Alois 
Herndl, Alfbukes, A.Opptlik,J. Ban- 
neberg; în Budapesta: A. V .Gold- 
herger, AutonMezei, BchsteinBemai; 
în Frankfurt: G. L, Baube; in Ham

burg : Steiner.
Prețul in sorț iuniloru: o seria 
garmondu pe o coldna 6 or. 
in .30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina d-a o 
seria 10 cr. v. a. sâu 30 bani.
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nGtu«.ta“ iese in floc ire 4 
A.bonaur’W pfntm Ausii o-Ungaiia 
Pe unu anu 12 fl., pe șise luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și strălnătaie 

Pe unu anu 40 franci, pe șise 
luni 20 franci, pe trei iunl 

10 franoi.
Se prenumeră la t6te ofi- 
oiele poștale din întru și din 

afară și la dd. oolootorl.
Ăbonamemnlii pentru Brașovu: 

laadministrațiune, piața maro 
Nr. 22, otagiulfl. I.: pe unu anu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., x>© trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ul u în 
casă: Pe unu ami 12 fl. pe 
ș6b6 luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu osemplaru 6 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtă abonamentele cfitiS și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 147.—Anulu LII. Brașovii, Duminecă 2 (14) Iulie

HSTon a^oonamentu.
la„GAZETA TRANSILVANIEI."

Cu fl Euafiie flstilu vechiu 
se deschide bbjdsi nboiiaic&vnti'i la care în- 
vitămu pe toți amicii .și sprijinitorii foiei nostre.

PrețuSâ aSacmametratuBiai:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 ft. 

pe șese luni 6 fl., pe unii anu 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 Austro-Ungaria: 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 vorti abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

AdminislraîlTinea „Gazetei Transilvanlei“.

Brașovu, 1 Iulie.
Pisu-s’a și recunoscutu-s’a de 

nenumerate ori pe temeiul espe- 
riențeloru (fllnice, că noi Românii, 
ca și ceilalți Nemaghiari, suntemu 
priviți sub regimulu de față un- 
gurescu numai ca nisce cetățeni 
de a doua mână, a căroru liber
tate politică și individuală aternă 
dela grația celoru dela putere.

Cele ce s’au petrecutei Țilele 
aceste în SătmarCl ne arată în mo
dulă celu mai clară și neîndoiosu, 
că așa este cum s’a cfisCl ȘÎ s’a 
recunoscutu.

Părintele Lucaciu împreună cu 
preoții, proprietarii și învățătorii 
români, cari au iostu citați ca 
martori în procesulu seu și îm
preună cu numerosulu publică ro- 
mânescu, care a fostă de față la 
pertractare, unde a alergată din 
comitatele Sătmară, Selagiu, Bi- 
horă și Marmația, au fostă trac
tați de cătră omenii justiției dela 
tribunalulă ungurescu. din orașulă 
Sătmară ca cetățeni de a doua 
mână, cari nu se potă bucura de 

aceleași drepturi și de aceeași li
bertate ca Ungurii.

Și nici că se pote altfelă es- 
plica purtarea vătemătâre de dreptă 
și de libertate și bruscă a judecă- 
toriloră față cu acusatulu preotă 
din SișescI și cu martorii români 
aduși de elă, ca să fasioneze în 
procesulu seu.

Ori dâră nu s’a vătămată drep- 
tulă și libertatea cetățenescă a 
părintelui Lucaciu și a martoriloră 
sei, atunci când aceștia adresân- 
du-se în limba loră maternă cătră 
tribunali'i, judecătorii unguri, după 
cum ne spune raportulă, au să
rită de pe locurile loră spăriați și 
cu fețele și cu ochii înfierbântați?

Nu s’a vătămată dreptulă și 
libertatea cetățenescă a acusatului 
și a martoriloră români atunci, 
când președintele tribunalului șî-a 
esprimată în plină ședință părerea 
de leu că ei se folosescă de ună 
dreptă ală loră și când i-a doje
nită se nu’șl eserciteze acestă 
dreptă, adecă să nu vorbescă ro- 
mânesce, amenințându-i că la din 
contră le va merge reu?

Nu însemneză ore că noi Ro
mânii suntem ă priviți în acestă 
stătu numai ca cetățeni de a doua 
mână, cari suntemu numai tole
rați pănă ce le place celoră dela 
putere, decă și atunci, când ape- 
rătorulă s’a provocată la legile 
sancționate, cari asigură acusa
tului și martoriloră români drep
tulă de a se folosi de limba loră 
maternă, președintele tribunalului 
își reînoiesce manifestările sale de 
nemulțămire și sfătuesce din nou 
pe fiăcare de a se lăpeda de dreptulu 
garantata, prin acele legi, cari, dpse, 
„au fostu aduse întrunu momenta, ne- 
precupetatu ?“

Trebue ca se fi cetită cineva 
numai odată despre ceea ce va se 
Țică respectarea drepturiloru ce
tățenesc! într’unu stată constitu
țională, ca se rămână uimită și 
înmărmurită de cutezarea și dis
prețuia de dreptă și de libertate 
ce l’au dovedită omenii justiției 
din Sătmară cu acestă ocasiune 

față cu acusatulă și cu aperătorulu 
seu, față cu numeroșii martori ro
mâni și față c’ună publică și mai 
'numerosă românescu întrunită din 

«cote ținuturile dimprejuru.
Der n’a fostă destulă nici cu 

atâtă, ci purtarea acesta ne mai 
aucjită în vieța stateloră constitu
ționale, a mai trebuită se fiă eter- 
nisată și în sentința tribunalului, 
ca să se scie și după generațiuni, 
că Românii citați înaintea forului 
judecătorescă din Sătmară, în 
anulă Domnului 1889', n’au fostă 
considerați ca cetățeni cu egale 
drepturi, ci numai ca nisce străini, 
în patria loră străvechiă.

In motivarea sentinței dată de 
tribunalulă din Sătmară, ce-o pu- 
blicămă mai josă după tecstulă 
originală, se Țice clarii și limpede, 
că părintele Lucaciu a trebuită 
se fiă achitată din causă, că do- 
veȚile ce vorbescă pentru nevino
văția lui au fostă coverșitore, tot
odată însă se condamnă purtarea 
lui înaintea tribunalului, unde s’a 
folosită de limba sa română, 
„cu tote că scie bine ungurescel‘ 
și „cu tote că a fostă de repe- 
țite ori admoniată“, ceea ce ar 
dovedi „că n’are simpatiă pentru 
națiunea și limba maghiară^ — 
cu alte cuvinte se achiteză, deși 
ar fi meritată o pedepsă.

Și pentru ce?
Pentru că s’a folosită de ună 

dreptă, ce-i compete ca cetățenii 
ală statului, ca supusă ală suve
ranului, în numele căruia s’a adusă 
sentința.

AucjițI acolo, ce ceră judecă
torii unguri, ca se ne lăpedămă de 
dreptulă limbei nostre spre a do
vedi simpatiă cătră nația și limba 
maghiară!

Cu acelașă dreptă ar pute cere 
mâne, ca se ne lăpedămă de totă 
ce avemă, se le dămă și cea din 
urmă bucățică din gură, pentru ca 
se le dovedimă că-i iubimă!

Și totuși nici dreptulă de pro
prietate și nici ună altă dreptă nu 
se pote asemăna cu dreptulă de 
limbă, care este celă mai sfântă 

și de căpeteniă dreptă ală cetățe- 
nului.

Acesta o sciu și o semtă și 
Românii sătmăreni, cari în frunte 
cu acusatulă au observată o pur
tare demnă și bărbătescă, cerendă 
înainte de tote respectarea drep
tului loră de limbă.

De se purtau altfelă, de șovă- 
iau și se lăpădau de ceea ce dă 
temeiu esistenții loră în acestă țeră, 
de sfântulă dreptă de limbă, ei 
n’ar fi insuflată respectă contrari- 
loră și ară fi fostă tractați cu dis- 
preță pănă la fine.

Așa însă stăruindă toți umerii 
la umără cu curagiu și cu vred- 
niciă pentru dreptate, ea a în
vinsă și dreptulă limbei române 
a învinsă cu ea împreună.

Lqpta Româniloră în Sătmară, 
în acestă parte mai amenințată, 
pentru dreptă și libertate, este de 
totă îmbucurătore și încuragia- 
tore, er resuitatulă dobândită sub 
scutulă limbei materne române, 
ne arată din nou, că numai cu 
limba română ne putemă mântui.

Procesulu părintelui Lucaciu.
Procesulă pornită de stăpâ

nirea ungurescă în contra părin
telui Lucaciu din Șișesci a ținută 
patru Ți le. Orașulă Sătmară era 
plină de Români din ținuturile 
Sătmarului, Selagiului, Bihorului 
și Maramurășului, din classa inte
ligentă ca și din poporă, țărani.

Purtarea Româniloră a fostă 
vrednică de totă lauda. Nici ună 
martoră română, cari fuseseră 
chiămați să depună pentru părin
tele Lucaciu, n’a vrută să vor
bescă în altă limbă decâtă în cea 
românescă, ca și părintele Lucaciu. 
Astfelă nici părintele Berinde din 
Seini, nici preoții Neculae Lupană 
din Baia-Spria, Ioană Costină, 
Avramă Brebană, Alexiu Popă 
din Bujacă, Ionă Popă, nici învă
țătorii Atanasiu Lupană din Baia 
de susă și Vasilie Băbană din Și
șesci, nici Gavrilă Barbu, Dănilă 
Andreica, Georgiu Farcașă, Chi-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

O-rărcintele,
(de contele Leo Tolstoj).

Nisce copii găsiră odată într’d vale 
strimtă ună lucru așa de mare, ca unii 
ou de găină, în mijlocii avea o afundă- 
tură și sămena cu ună grăunte. Unu 
omfi, care trecea p’acolo, vădu lucrulă, 
îlti cumpăra dela copii cu cinci coped, 
îlă duse în orașil și-lă vendu Țarului 
ca raritate.

Țarulă chemă pe omenii cei înțe
lepți și le porunci să cerceteze și să afle, 
ce felii de lucru e acela, ună ou ori ună 
grăunte. înțelepții își frământară mintea 
și’șl sparseră capulă, der nu putură da 
nici ună răspunsă.

Lucrulă zăcea pe scândura ferestrii. 
Ună puiu sburâ pe ferestră, ciocni în 
lucru și’i făcu o gaură. Cumcă era ună 
grăunte, vedeu acum cu toții și înțelepții 
spuseră, că e grăunte de săcară.

Țarulă se minună forte și porunci 

înțelepțiloră să cerceteze și să afle, unde 
cresce ună astfelă de lucru. înțelepții 
își frământară mintea și’șl sparseră ca- 
pulu și studiară în cărți — der nu aflară 
nimică. Veniră la Țarulă și’i cjiseră:

„Nu putemă da nici ună răspunsă. 
In cărțile năstre nu stă scrisă nimică 
despre acesta; trebue să întrebămă pe' 
țărani, pote că vre-unulă dintre bătrânii 
loră a audită, când a fostă sămănată ună 
astfelă de grăunte. “

Țarulă porunci să’i aducă înainte pe 
ună țărână de totă bătrână.

I-se aduse ună omuleță cu barba 
galbenă și fără dinți în gură, care întră 
înăuntru schiopătândă și abia mișcân- 
du-se răzimată pe două cârjl.

Țarulă îi arată grăuntele. Der be- 
trânulă abia mai pote vede, jumătate 
vede, jumătate pipăe.

„Nu-mi poți spune, tătucule, unde 
cresce ună astfelă de grăunte ?“ îlă în
trebă Țarulă. „Pote că tu însuți ai să- 
meuată astfelă de cereale ? ori ai cum
părată vr'odată în vieța ta ună astfelă 
de grăunte?"

Bătrânulă era jumătate surdă, nu
mai cu mare greutate pute audi și pri
cepe. Elă răspunse:

„Nu, pe câmpulă meu niciodată 
n’am sămănată, nici n’am secerată ast
felă de cereale, și nici n’am cumpărată 
niciodată. De câte-ori am cumpărată, 
grăuntele a fostă totdeuna mai mică. 
Trebue să întrebați pe bătrânulă meu, 
pote că vă pote elă spune, undea cres
cută ună astfelă de grăunte.“

Țarulă porunci să se aducă înaintea 
lui tatălă bătrânului.

’Lă găsiră și-lă aduseră la Țarulă. 
Veni ună bătrână sprijinită pe o cârje. 
Țarulă îi arătă grăuntele. Ochii bătrâ
nului suntă încă buni, s’a uitată bine la 
grăunte. Țarulă îlă întreba;

„Nu scii, betrânule, unde cresce ună 
astfelă de grăunte ? pote că tu însuți ai 
sămănată pe câmpulă tău astfelă de ce
reale? ori ai cumpărată în vieța ta vr’o- 
dată ună astfelă de grăunte ?“

Cu tote că avea și bătrânulă acesta 
audulă cam greu, totuși audi mai bine 
ca fiu-său.

„Nu,“ dise elă, „niciodată n’am să- 
mânată, nici n’am secerată pe câmpulă 
meu astfelă de cereale, der nici n’am 
cumpărată niciodată, fiindcă pe timpulă 
meu încă nu se foloseu bani. Toți se 
hrăneu din pânea loră și în casă de ne- 
voiă o împărțeu unii cu alții. Unde a 
putută cresce ună astfelă de grăunte, 
nu sciu. Grăuntele nostru era mai mare 
și mai cu sporă ca celă de acum, der 
ună grăunte ca acesta n’am văclută nici
odată. Am audită dela bătrânulă meu, 
că pe timpulă său cerealele cresceu mai 
mari ca pe timpulă meu și erau mai cu 
sporă. Trebue să întrebați pe bătrâ
nulă meu.“

Țarulă trimise după tatălă bătrâ
nului.

Aflară pe buniculă și lă aduseră la 
Țarulă. Fără greutate, fără cârjl, întră 
ună bătrână, ochii săi suntă limpezi și 
vorba lui deslușită. Țarulă îi arată bu
nicului grăuntele, er buniculă se uită cu 
deamăruntulă la elă, întorcându-lă pe 
tote părțile.
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rilă Brebanti, Grigorie Trifu ș. a. 
n’au vorbită astfelă decâtă numai 
românesce, deși mulți dintre denșii 
au declarată că sciu unguresce, 
der că nu vreu să vorbescă decâtă 
în limba maternă.

S’au supărată focă Ungurii, și 
judecătorii și cei din publică, ba 
fiiulă președintelui tribunalului 
striga prin cafenele și birturi că 
toți popii valahi trebuescă spân
zurați. Românii însă nici că s’au 
turburată, s’au purtată pănă la 
sferșitulă procesului cu vredniciă 
și cu mândriă românescă. Așa 
se și cuvine. Onore și cinste vred- 
niciloră Români sătmăreni, selă- 
geni, bihoreni și maramureșeni!

Ce privesce pe martorii con
trari părintelui Lucaciu, aceștia 
au pățită numai rușine. Așa s’a 
dovedită că martorulă Șrol a fost 
închisă în temniță șese luni pen
tru înșelătoria și mâncătoriă de 
bani, că Pap Zsiga a fostă dată 
în judecată pentru falsificare de 
polițe și pentru alte crime. Cum- 
că totă procesulă a fostă numai 
o prigonire a părintelui Lucaciu, 
o dovedesce scrisărea fișpanului 
Sătmarului cătră procurorulă, în 
care c|ice părintele Lucaciu 
trebue nimicită ; o dovedesce îm
prejurarea, că martorii contrari 
nici nu sciu românesce, și cu 
tăte astea pretindeu, că părintele 
Lucaciu a agitatu prin vorbirea 
sa contra Uuguriloră.

Eată sentința ce a publicat’o 
tribunalulu din Sătmară Marța 
trecută:

„In numele Maiestății Sale Re
gelui.

In causa penală a preotului greco- 
catolică din ȘișeștI, Dr. Vasiliu Lucaciu 
acusată pentru agitare, tribunalulti reg. 
din Sătmară după ascultarea acusațiunei 
și apărărei a adusă în ședință publică 
următorea sentință: Acusatulă Dr. Va
siliu Lucaciu, preotă gr. cat. |în ȘișeștI, 
este achitată și absolvată de sub acusa- 
țiunea pentru delictulă de agitare și de 
sub sarcina urmăriloră aceluiași spesele 
procesuale de 375 fl. 17 cr. cadă în sar
cina paușalului procuraturei, er actele cu
prinse sub 22 de numeri suntă a se re
trimite autorității orășenescl din locă 
de-odată cu ridicarea la valore de drept 
a acestei sentințe.

Motivare:
Iu sensulă protocolului alăturată la 

acte în textulă originală română și și 
în traducere ungurescă autentică, la 9 
Iunie 1887 s’a ținută în Tăuții de susă 
o conferență așa numită electorală, în care 
acusatulă Dr. Vasiliu Lucaciu și soțulă 
său Alexiu Berinde, preotulă gr. cat. 
din Seini, fiindă trimiși și însărcinați să 
raporteze despre resultatulă precedentei

„Multi! timpii e,“ dise elă, „de când 
n’am mai vădută unii astfeliu de grăunte 
străvechiu." Mușca apoi o fărmitură din 
elă, mesteca puțintelă și dise : „E toc
mai ca acelea."

„Spune’ml, bunicule, când și unde 
a crescuții unii astfelii de grăunte? Pote 
că tu însuți ai sămănată pe câmpulii 
tău astfelii de cereale, ori ai cumpărată 
undeva ?“

Bătrânulă răspunse :
„Pe timpulă meu cresceau pretutin- 

denea astfelă de cereale, numai cu ast
felă de grăunțe ne-amă hrănită noi."

„Așă vre să sciu, bunicule, decă tu 
însuți ai sămânată astfelă de grăunte 
ori decă ai cumpărată ?“

Bătrânulă zîmbi:
„Pe timpulă meu," dise elă, „nu cu- 

noscea nimenea păcatulă de a vinde ori 
de a cumpăra pâne, și de bani nu scia 
nimenea nimică — pâne aveau toți mai 
multă decâtă le trebuia."

„Unde ai sămănată tu astfelă de 
grăunte, bunicule, și unde era câm- 
pulă tău?" 

conferințe românescl din Sibiiu, — cu 
privire Ia alegerea de deputată, ce avea 
să urmeze, au voită să dea atitudinei 
locuitoriloră români o direcțiune amă- 
suiată concluseloră luate acolo. In con
ferința acesta, în înțelesulă marturisiri- 
loră martoriloră jurați Pap Zsiga, Liptâk 
Jozsef sen., Roth Mâtyâs, Petrașă Irimia, 
DumaLâszld, Liptâk Jozsef jun. și Hersch- 
kovics Jozsef, cum și a martorului ră
posată Thoma Jânos, ale cărora mărtu
risiri în mare parte consună unele cu 
altele, acusatulă Dr. Vasiliu Lucaciu a 
ținută o vorbire înflăcărată, în care s’a 
folosită de următorele espresiunî: „Ro
mânii suntă persecutați de Maghiari; ei 
înzadară se plângă la autorități, căci mer- 
gândă acolo, funcționarii se întrebă u- 
nulă pe altulă : ce voesce acestă „câne 
valahă" și-i dau pe ușă afară, dicendă 
să pâră „puturosulă de Valahă." Seîn- 
gereză chiar și în sfintele nostre locuri 
bisericescl, legile nostre bisericescl le 
calcă sub picidre ; din oficii amă fostă 
dațl afară, aceia dintre noi, cari suntă 
în oficii, suntă blăstămații blăstămațiloră, 
cari vândă filerii noștri proprii, sângele 
nostru propriu, noi suportămă cheltue- 
lile țării și cu noi nu vreu să comunice 
în limba nostră, ei nu primescă hârtii 
scrise în limba românescă. Ministrulă, 
deși a promisă, nu ne vindecă ranele 
nostre. In cele mai sfinte legi ale 
nostre ne pună pedecă, nouă nu ni- 
s’a dată voe să înființămă o societate, 
care avea de scopu desvoltarea spiritu
ală a femeiloră nostre, ci autoritatea co- 
mitatensă, care nu cunosce margini în 
vătămări și în ilegalități, a dată poruncă, 
ca să se oprescă acestă reuniune. S’au 
înființată societăți, 'cum este „Kultur- 
egylet"-ulă și „Szecsenyi-târsulat", pen
tru ca să ne răpescă limba, naționalita
tea șireligiunea; aruncă asupra nostră dări 
pentru cultură ungurescă și din aceste dări 
sejsilescă să cumpere pe învățătorii noștri, 
der va veni timpul^când și noi vomă da 
semnă de vieță și vomă lucra."

Vorbirea acesta a produsă așa mare 
efectă, încâtă locuitorii unguri și români, 
cari pănă atunci trăiau laolaltă în pace, 
acum nu mai au încredere unii într’alții.

Deși acusatulă Vasiliu Lucaciu negă 
că ar fi rostită numitele espresiunl, to
tuși elă îdsu-șI recunosce atâta, că în 
numita conferență în adevără a vorbită 
despre unele cestiunl amintite de mar
tori, der n’a vorbită în înțelesulă a- 
cela, în care îlă arată martorii în fasiu- 
nile loră.

Protocolulă luată la Tăuții de susă 
și alăturată la acte de asemenea conține 
vorbirea acusatului, se ’nțelege însă, că 
într’o formă mai netedă, arătândă, că 
acusatulă, amăsurată hotărîrei luate în 
conferență din Sibiiu, ar fi voită să re
țină publiculă de a lua parte la alege
rea de deputațl. Tote acestea dovedescă 
natura nedumerită a acusatului și pofta

„Câmpulu meu era pământulă lui 
Dumnedeu. Unde aramă, acolo era câm- 
pulă meu. Căci pămentulă era liberă 
și nu se scia de pământă propriu alu 
său. Propriu ală său numia omulă nu
mai munca sa."

„La două întrebări să-mi mai răs
pund! încă," dise Țarulă. „Antâiu : cum 
s’a putută întâmpla, cămainainte crescea 
ună astfelă de grăunte, er acum nu mai 
cresce? Ală doilea: cum s’a putută în
tâmpla, că nepotulă tău merge sprijinită 
pe două cârji, fiulă tău pe o cârje, er 
tu ai venită la mine ușoră și fără cârji? 
Ochii tăi suntă limpedî, ai dinți tari și 
vorba ta e deslușită. Pentru ce, spu
ne-mi bunicule, stau astfelă lucrurile?"

„Pentru aceea stau astfelă lucrurile, 
fiindcă omenii nu mai trăescă prin munca 
loră propriă și pismuescă pe vecinii 
loră. Mai nainte nu trăiau omenii așa, 
trăiau în frica lui Dumnedeu. Fiindcă 
fie-care își avea bunulă său propriu, 
munca, nu lăcomea la bună streină." 

lui de a juca rolă, și deși din atitudinea 
observată cu ocasiunea pertractărei finale 
din partea acusatului și împreună cu elă 
și din partea câtorva martori, cari toți în
țelegi bine limba ungurescă și cari pe lângă 
tâte că au fostă de repețite ori admoniațl, 
au refusatu de a vorbi în limbă oficială a 
statului ungurescă, deși dicemă, acostă 
purtare uu arată simpatiă față cu na
țiunea și limba ungurescă, totuși prin 
acestea nu se pote considera ca pe de
plină probată comiterea delictului de a- 
gitare în sensulă §-lui 172 ală codicelui 
penală, deorece în sensulă mărturisirei 
depuse la ascultare și la pertractarea 
finală asemenea sub jurământă din par
tea martoriloră apărării Alexiu Berinde, 
Nicolau Lupană, Avramă Brebană, Ale
xiu Papă, Atanasiu Ljubană, Vasiliu 
Băbană, Dănilă Andreica, Onuță Murgu 
și Ioană Dobay, în vorbirea acusatului 
nu s’a cuprinsă nici o espresiune atâtă 
de vătămătore, ca din causa ei să se fi 
putută stabili în contra acusatului delic
tulă de agitare.

Așaderă, fiindcă în ceea-ce privesce 
faptele încriminate, numărulă martorilor, 
agravanțl este întrecută de numărulă 
martoriloră ușurătorl, fasiunile martori
loră față cu tăgăduirea acusatului nu 
suntă o probă îndestulitore, și fiind-că 
din cuprinsulă protocolului conferenței 
românescl din Tăuții de susă nu se pote 
privi ca dovedită comiterea faptului în
criminată, suspițiunile ce ar pute să re- 
esă din fasiunile martoriloră agravanțl, 
în sine considerate nu potă fi luate ca 
basă la pedepsirea acusatului."

ZESe trista politică.
Din năuntru. Foia ungurescă „Pești 

Naplo" e cătrănită pe Serbii și pe na
ționalitățile din Ungaria, printre carl causa 
maghiarismului nu progreseză, pentru că 
ura loră în contra Maghiariloră e neîm
păcată. Se plânge reptila ungurescă, că 
nu le-a succesă Unguriloră a câștiga pe 
Sârbi pentru idea de stată maghiară și 
pentru maghiarismă. In sudă, dice „Pești 
Naplo", naționalitățile țină unele cu al
tele mai strînsă ca totdeuna, propaganda 
loră, mai alesă cea sârbescă prinde cu- 
ragiu și se ’ntăresce mereu naționalitatea j 
sârbescă. Deși însăși reptila, ungurescă I 
mărturisesce, că ar fi greu a cita adl I 
fapte concrete contra Sârbiloră, totuși 
spumegă de mâniă în contra societății 
loră, care nu s’amestecă cu cea maghiară, 
nu se unesce nici nu se contopesce cu 
ea; strigă în contra autonomiei bisericei 
gr. or., în contra pressei și în contra 
școleloră poporale nemaghiare; țipă rep
tila în contra reuniuniloră sârbesc! de 
cântări, de femei și de lectură, care — 
vedl Domne — nu s’apropiă de maghia
rismă și uneltescă căntra Ungariei; nu- 
mesce reptila legea de naționalitate o 
lege nenorocită ; sbieră în contra ofice- 
riloră sârbi din armata comună, — și tote 
acestea, fiindcă s’a dovedită, că maghia- 
risarea în sudă e ună visă deșertă, cu 
tote reuniunile kulturegyletiste, cu tota 
îmulțirea școleloră maghiare, cu tdtă 
drăia de funcționari maghiari.

Foculă celă mare ală reptilei e, că 
suntă școle de ale naționalitățiloră, cu 
limba de instrucțiune germană, sârbă și 
valahă; dice că singurele școle potrivite 
pentru maghiarisare suntă cele comunale 
și ale statului, a căroră limbă de ins
trucțiune e cea maghiară, er nu școlele 
germane, sârbescl și valahe cu caracteră 
confesională; der nu e mulțămită reptila 
nici cu aceste școle, deorece casa părin- 
tescă, societatea, pressa și literatura con
tinuă lupta cu mai mare amărîciune în 
contra a totă ce e maghiară, și Iani- 
cerii maghiari — adecă cei cari învață 
unguresce der nu se maghiariseză — 
suntă îa vieță cei mai neîmpăcațl duș
mani ai maghiarismului. Reptila ungu
rescă n’are ce face decâtă să propună, 
ca între naționalități funcționarii să 
cunoscă limba acestora, ca să le potă 
câștiga pentru idea de stată maghiară 
și pentru maghiarismă și așa să se pună 

capătă uneltiriloră, cari de altmintrelea, 
recunosce și ea, nu vină în conflictă cu 
paragrafii din lege.

Der înzadară! prafă și țărînă nu se 
va alege de tote încercările de maghia
risare !

Din afară. Situațiunea politică euro- 
penă nu s’a schimbată. Aceeași neliniște 
și nesiguranță domnesce, și pacea e ase
mănată cu ună bolnavă, care se află ne
curmată în tratarea medicului. Din 
timpă în timpă mai vine câte o scire 
despre înarmări rusescl ce se continuă, 
acum în urmă și despre concentrarea a 
nenumărate trupe turcescl dealungulă 
Serbiei, Muntenegrului și în sangeaculă 
Novibazar. Pacea acesta înarmată e 
atâtă de greu de a o mai suferi, încâtă 
capii militari germani ară dori mai bu- 
curosă răsboiulă, ca să se alegă odată 
lucrurile la ună felă. Multă .'-e vorbesce 
și despre plecarea Papei din Roma, care 
consideră ca apropiată răsboiulă euro- 
penă ; în acestă răsboiu va fi încurcată 
și Italia, și deci Papa nu are încredere, 
că va fi în Roma la adăpostă de orl-ce 
periculă, mai alesă că privesce pe gu- 
vernulă italiană ca dușmană Vaticanului.

Cetirea clasificațiunilorîî și împărțirea 
premieloră la școlele medii române din 
locă, și anume la liceu, școla comercială, 
școla reală, precum și la classa 5-a de 
fetițe, s’au făcută Joi în diua Sf. Petru 
și Pavelă cu solemnitatea obicinuită în 
sala cea mare a liceului. Cu acestă o- 
casiune, tînărulă bacalaureată Georgiu 
I u g a a rostită o vorbire, în care a ac
centuată, ca virtuți pentru tinerime, re- 
cunoscința și devotamentulă cătră bine
făcătorii ei, crescerea inimii și tăria de 
caracteră în faptele ei. In urmă mul- 
țămi în numele său și ală colegiloră săi 
corpului profesorală pentru zelulă ce l’a 
desfășurată ca se le dea instrucțiunea 
necesară. Atâtă corpulă profesorală, câtă 
și d-lă Iuga au fostă întâmpinați de 
publică cu strigări de „să trăiască".

In classele lăturașe erau espuse lu
crurile de mână ale fetițeloră din classele 
2—5 inclusivă, a căroră profesoră de 
lucru este D-na Elena Russu, și lu
crurile de mână și țăsăturl de ale ele- 
veloră internatului „Reuniunei femeiloră 
române", a căroră conducătore și instruc- 
tore este D-na Maria Belu. Erumsețea, 
curățănia și esactitatea lucrărei obiec- 
teloră espuse au putută convinge pe 
orl-ce visitatoru, că fetițele nostre învață 
temeinică lucrulă de mână și țăsăturile. 
In classa de desemnă erau espuse de- 
semnurile eleviloră , instruați de d-lă 
profesoră de desemnă George VI ăd ăre nu. 
Și aci amă vădută lucrări forte frumosă 
esecutate, ba unele multă mai frumosă 
și mai corectă esecutate decâtă mode- 
lurile, între care destulă de complicate 
unele.

Peste totă, ne putemă cu dreptă 
cuvântă mândri de resultatele instruc- 
țiunei ce se dă în școlele nostre centrale 
române.

** *
încă ună corbii albu. Fișpanulă co

mitatului Pojună, contele Zichy, a pro
misă la instalarea sa de comite, că va 
apăra și va sci respecta drepturile tutu
rora. Mai dilele trecute în ședința re- 
presentațiunei comunale a Pojunului a 
declamată fișpanulă în limba germană, 
că recundsce dreptulă acestei limbi și 
fiindcă partea cea mai mare a membri- 
loră vorbescă limba germană — Poju- 
nulă e orașă germană — elă se va 
folosi de acestă limbă și va lua chiar 
conclusele mai însemnate în limba ger
mană,

Să ia esemplu pașalele dela Bis- 
trița-Năsăudă, Târnave și Făgăra.șă.

*
* *

„Beregsana", nouă bancă românescă. 
Poporală română din comuna Beregseu, 
în comitatulă Timișă, a venită la feri-
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cita ideă, de a-șl înființa o bancă pro
priă , de dre-ce în lipsa unei ase
menea bănci elă adese-orl era silită sâ 
se folosescă de bănci streine, cărora le 
plătea câte 6—7000 fl. pe ană camătă. 
Multe greutăți l’a costată pe bietulă 
poporă română înființarea acestei bănci, 
deorece streinii mereu îi amăgiau cu 
vorbele și-i împedecau, der în urmă po
porulă s’a deșteptată și nu s’a mai lă
sată să fiă despoiată de streini. Meritulă 
pentru înființarea acestei societăți, care 
este prima societate de păstrare și an
ticipare în sată românescă, este — după 
cum i-se scrie. „Gaz. Pop.“ — mai ales a 
învățătorului de acolo, d-lă Em. Andre- 
escu, pe care poporulă îlă și alese de 
conducătoră ală băncii. Banca s’a înfiin
țată cu cuote lunare de câte 50 cr. plă
tiți în timpă de 5 ani. Numai decâtă 
s’au subsemnată 200 de cuote și dela 1 
Iulie n. s’au începută lucrările. Unele 
babe din sată chiar dela începută 
grăbită a-șl depune creițarii loră 
păstrare la noua bancă.

** * '
Cursu de împletire și albinăritU

ține dela 22 Iuliu pănă la 20 Augustă 
în Frătăuțulă-nou din Bucovina. Instruc- 
toră va fi d-lă institutoră Candida 
Muștea din Brașovu. Printr’ună avisă 
publicată în „Revista Politică" din Suceva 
se face cunoscută, că acestă cursă se va 
ține în trei ferii școlare anuale, prin ur
mare și în 1890 și 1891.

s’au 
spre

n’a vrută să 
cumva nu-lă

lucrulă naibii! Trăsuetulă 
mai iasă din părete și de 
voră fi prinsă Săcuii, elă se mai află 
încă și acuma în turnă, 
faptă și nu minciună.
ungurescl se miră de atâta prostiă și în
trebă, că ore Săcuii din Oclandă n’au 
învățată

Acesta este
Chiar și foile

nimică la școla loră din sată?!
*

* *
Sterie N. Ciurcu din Viena a 
acolo ună caime/zî de consulta- 
somitățile medicale, facilitândă

Dr.
deschisă 
tiune cu 
astfelă căutarea paciențiloră români, cari
se ducă la Viena pentru scopulă acesta. 
D-lă Dr. St. Ciurcu șl-a schimbată lo
cuința, care se 
Pelikangasse Nr.

află acuma: Viena, IX 
10.

*
* *

fi. v. a., ce se află acumNotele de 1
circulațiune cu data „1 Ianuarie 1882“ 
retragă. Dela 13 Iulie 1889 se pună 
circulațiune note de 1 fi. nouă cu

Cele vechi se plă-

se va

(

pânză. Prețulă intrărei de 
cr., de familia 60 cr. Veni- 
este destinată în favorulă 

fetițe, ce se va înființa în

în
se 
în 
data „1 Iulie 1888“.
tescă pănă la 30 Iunie 1890 la tote 
cassele și oficiile monarchiei austro-un- 
gare; dela 1 Iulie 1890 pănă la 30 Iunie 
1892 se plătescă numai la cassele cen
trale din Viena și Pesta, er dela 1 Iulie 
1892 pănă în 31 Decemvre 1893 se pre
schimbă numai la 
sată ministeriului
Viena.

cerere formală, adre- 
comunfl de finanțe în

** *
1000 fi. v. a., cu data 

care se retragă din cir-
Bancnotele de

1 Martie 1858, 
culațiune amăsurată publicațiunei băncii 
austro-ungare din 17 Augustă 1882, se 
primescă pentru a fi preschimbate la 
cele două institute principale din Viena 
și Pesta numai pănă la 31 Augustă n. 
1889. La institutele filiale se prefacă în 
bani numai la cerere deosebită cu încu
viințarea consiliului generală ală băncii 
austro-ungare. 
bancnotele din 
nici de banca

* *
Tinerimea română din jurulu Monorului 

învită la petrecerea de veră, ce se va a- 
ranja în Monoră (comitatulă Bistrița- 
Năsăudă) Duminecă la 21 Iulie st. n. 
1889 în grădina școlei fundaționale sub 
scută de 
personă 80 
tulă curată 
școlei de
Monoră. Inceputulă la 3 ore p. m. Prea 
stimatele familii surită avisate la provi- 
siunea propriă. Ofertele mărinimose se 
voră primi cu mulțămită și se voră 
chita pe cale diaristică. Pentru comi- 
tetă : Simeonă B e ș i a n u, președinte. 
Octaviană Harșiană, secretară, Ioană 
M e 1 i an u, cassară.

* *
Săcuii și trăsnetulă. In 6 Iulie st. 

n. s’a întâmplată în comuna săcuiescă 
Oclandă următorulă casă: Cam pe la 5 
ore sera veni o ploiă mare, care în urmă 
începu a se rări, așa că numai din când 
în când mai picura câte puțină. Pe ceră 
rămăsese numai o brazdă de nori. Mare 
fu însă surprinderea locuitoriloră, când 
din aceștă nourașă deodată se revărsa 
asupra satului o lumină orbitore însoțită 
de ună trăsnetă puternică, care se slo
bod! dreptă în vârful ă turnului, pricinu- 
indă însemnată pagubă. Acum Secuii 
se pună în mișcare. Ei au observată, că 
trăsnetulă a intrată în turnă și, precum 
se vede treba, ei voiau acum să-lă prindă. 
Der cine se-lă prindă ?... O tăcere pro
fundă domnia în jurulă turnului, căci 
bieții Săcui, pe cari curiositatea îi aduse 
aci, ca să vedă trăsnetulă, nu cutezau 
nici să sufle. înspăimântați, ei se puseră 
la pândă într’o anumită depărtare, fără 
a cuteza a se apropia de turnă. Deo
dată însă etă, că ună fecioră de Săcuiu 
sare curagiosă din mijloculă mulțimei și 
dă să se suie în turnă, pentru ca să 
prindă acea periculosă bidiganiă, care 
bagă spaima în omeni. S’a și suită 
pănă la clopote și acolo vădii sfășiitu- 
rile, ce le-a făcută trăsnetulă în păreți. 
Săcuiulă îșl scose capulă prin ferestra 
turnului și îndreptându-se cătră cei de 
josă le striga : „Aici să nu venițl, 
trăsnetulă s’a ascunsă în părete, 
aflată și decă se va întâmpla 
afară, eu nu mai potă să fugă 
tea lui! “

Mulțimea înspăimântată se 
pământă și, fără a cuteza nici măcară să 
sufle, se puse la pândă, pentru ca să 
vedă cum, când și prin care parte va 
eși trăsnetulă din părete. Der să vecjl

din
Ună moșnenă 
în „Telegrafulă 
că din 32 stabi-

După 31 Augustă 1889 
vorbă nu se mai primescă 
austro-ungară.

* * *
Streinii la Predelii.
Predelă se plânge 

română11 din BucurescI, 
limente de băuturi spirtuose abia suntă
ținute 6—7 de cei în dreptă, încolo le 
țină totă străini, și de naționalitate și 
de religiune, dintre cari unii chiar făliți. 
Agenții fiscali vădă și sciu acestea, per- 
ceptorulă percepe taxele licențeloră la 
timpă și scie, că licența nu e pe numele 
celui care plătesce, der toți tacă ca 
melculă. E în interesulă comercianțiloră 
români din comună.
să 
de

căci 
eu l’am 
să iesă 
di nai n-

•, cari suntă țărani, 
se ia măsuri de îndreptare a răului și 
respectă ală legii.

* * *
Lupă prinsă. In 8 Iulie n. doi locui

tori din Proștea-mare au dusă la Mediașă 
în cară ună lupă viu, mare, de vr’o 
2 ani. Lupulă era rău ciomăgită de cei 
doi locuitori, cari au dată de elă, așa 
că nu se mai putea ține pe piciore și 
a trebuită să fiă împușcată, 
ală doilea lupă ucisă în vara 
locuitori din Proștea-mare.

* * *
In restaurațiunea Mehsner 

de Luni încolo în tote Zilele prima mu- 
sică din Clușiu a lui Pongrâcz Lajos 
Intrarea e liberă.

* * *
„Musa română", revistă musicală-li- 

terară, după o întrerupere de câteva 
luni, va apăre erășl cu începutulă lunei 
Augustă st. v. și va costa pănă la finea 
lunei Decemvre 5 fl. v. a. seu 13 lei. 
Doritorii de a ave acestă revistă au de 
a se adresa la redacția revistei în Bla- 
șiu (Balâzsfalva) celă mai multă pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista 
mână" 
păstra 
anului

Acesta e
asta de

va cânta

„Musa Ro- 
va îmbrăca aceeași haină și va 
același caracteră ca și în cursulă 
trecută.

ciuli la „Nix daitsch.“
Sub acesta titlu scrie „Neue 

Preussische Ztg.“ (,,Kreuzzeitung“) 
unii articolă, în care se Zice între 
altele:

„Nix daitsch“ este numele și losinca < 
unei reuniuni, care în fruntea reuniuni- ! 
loră de cultură maghiare în vieța pri
vată și în societate aduce la valore „ci- 
vilisațiunea“ maghiară, pe când guver- : 
nulă din Pesta prin școlă, administrația, : 
justițiă și armată urmăresce acelașă lucru 
de douăZecI de ani încoce în vieța pu
blică.

Europa are să fiă fericită cu ună 
nou „stată culturală“. De aceea celelalte 
naționalități din Ungaria: Germanii, Ro
mânii și Slavii, cari formeză majoritatea 
cea mare a poporațiunii, au să dispară 
în mod forțată într’o „lume de cultură 
maghiară. “

O lume de cultură maghiară! Se 
plătesce să ne mai dămă odată seama, 
ce însemneză acesta. Tot ce se ține în 
Ungaria de civilisațiunea europenă, este 
luată fără deosebire din cultura germană. 
Crești nismulă și cavalerismulă, organi- 
sațiunea politică și bisericescă au pri- 
mit’o Maghiarii dela Germani, cari au 
întemeiată și cele mai multe orașe din 
Ungaria și Transilvania. Ce au avută 
Maghiarii alu lor ă pro priu, l-au 
avută în mare parte comună 
cu Turcii, cu cari suntă înrudiți și cu 
cari împreună, după-cum se scie, de 
multeorl s’au luptată contra lumii creștine.

Sabia germană a recucerită Ungaria 
definitivă culturii apusene, după-ce la 
1683 a eliberată Viena și la 1686 a luată 
Buda, unde Turculă îșl pusese reședința 
ună secolă și jumătate.

Civilisațiunea apusenă s’a desvoltată 
pănă în Zilele ndstre în Transilvania și 
Ungaria sub scutulă imperiului germană 
și austriacă. Cea mai mare pedecă 
pentru lățirea ei între popora
țiunea Ungariei a fostă stăpâ
nirea brutală a nobilimii ma
ghiare, care, ca și în Polonia, reclama 
pentru sine drepturile cetățenescl.

Acestă nobilime în decursulă stă
pânirii sale de 800 de ani nicl-odată nu 
s’a gândită să elupte pentru nenorocita 
țeră drepturi, progresă și liber
tate generală. Când la congregațiu- 
nile comitatense seu în diete, zuruindă 
din pinteni și’ sdrăngănindă din săbii, 
vorbia cu focă despre drepturile și li
bertățile „poporului“ ungurescă, nici
când nu înțelegea poporulă decădută 
materialicesce și moralicesce, care sus
pina sub poveri grele, ci numai „liber- 
tatea“ și „dreptulă ei ereditară“, de a 
pune piciorulă în cefa națio
nalităților ă, cari vegetau afundă 
sub ea.

In forme schimbate, stăpânirea acesta 
privilegiată s’a continuată pănă în tim- 
pulă de față. Sistemulă feudală comita- 
tensă esistă pentru națiunea privilegiată 
și astăZl. Uneltiriloră de partidă și pof
tei de domniă a nobilimii comitatense 
îi este pusă la discrețiune justiția și ad
ministrația. Pentru a se susține la putere, 
ea îșl sporesce inteligența din elementele 
ticălose ale altoră naționalități, cu deo
sebire ale celei jidano-germane. Acestea 
îi ajută prin parlamentarismulă modernă 
sâ afirme suveranitatea „ națiunii“ față 
cu Corona și să scurteze pe celelalte 
naționalități în drepturile loră po
litice esențiale. Căci legea dela 1868 
despre egala îndreptățire a naționalită- 
țiloră, sancționată de Maiestatea Sa 
Impăratulă-Rege, guvernulă din Pesta o 
respecteză numai întru-câtă corăspunde 
„geniului națională“ și „ideii de stată 
maghiară11-

Geniulă „națională“ maghiară pănă 
astăZl s’a arătată mare numai în nega- 
țiune și în nimicirea binefaceriloră cul
turii germane.

„Nix daitsch“ însemna în secolulă 
trecută conjurațiunea nobilimii contra 
măsuriloră, prin care Iosifă U. voia să 
ridice poporațiunea Ungariei la o esis- 
tență mai omenescă. Aceleași idei le-a 
folosită Kossuth ca mijloce de revolu- 
țiune.

„Nix daitsch“ însemna mai departe 
oposiția ascunsă și fățișă contra refor
mei oră administrative începute de Sta-

dion și continuate de Bach, pentru a 
Introduce stări europene în loculă celoră 
maghiare-turcescl.

„Nix daitsch“ în celă mai rușinosă 
înțelesă ală cuvântului eră alungarea 
funcționariloră germani spre paguba ce
loră mai folositore instituțiunl. Chiar și 
drumurile și podurile făcute de cei „na- 
gru-galbinl“ au fostă lovite de ura na
țională, multe din ele n’au mai fostă în
treținute, ci lăsate în grijea bunului Dum
nezeu. Cine n’a văZută cu ochii stările 
de lucruri din Ungaria pe la începutulă 
aniloră 70, n’ar crede, că așa ceva este 
cu putință. Cei mai mulțl solgăbirăi nu 
erau absolvenți de gimnasiu. Erau câți
va dintre ei, cari nici a scrie nu sciau. 
Funcționarii dela finanțe se cualificau 
pentru resortulă loră din șematismele 
austriace rămase. Multe venite publice 
erau arândate Ovreiloră.

„Jus“ (dreptulă) absolve tinerimea 
după o instrucțiune gimnasială păcătosă, 
în doi ani. Ună ană la vre-ună advocată 
îi termina cualificațiunea pentru cea mai 
înaltă carieră de funcționară seu parla- 
mentariană. Acestă sucrescență se 
astăZl în funcțiuni — decă este 
ghiară.

In procedura civilă și criminală 
a crescută mereu influența națională. Se 
scie, că s’au disolvată curți cu jurați 
din motive politice și s’au întâmplată 
cașuri, că procurorii maghiari au provo
cată jurații să aibă în vedere la pronun
țarea verdictului interesele naționale.

„Geniulă națională“ și stările de 
lucruri, ce atârnă de elă, le-au sbiciuită 
scriitori însemnați cu cea mai aspră sa
tiră. Ei au arătată poporului neîntreruptă 
scăderile naționale, der cu puțin succesă. 
Intre aceștia suntă bărbați ca Szechenyi, 
Edtvos, Jokai. Cuvintele loră ne arată 

, cultura maghiară și noi citămă câteva 
pentru a o caracterisa:

„Noi Maghiarii suntemă ună poporă 
t orientală. Strămoșii noștri au venită în 
t acestă țâră, unde sorele răsare mai târ- 

Ziu, pentru-ca să potă durmi 
mai multă. De aceea este . nedreptă 

' 1 a se pretinde dela noi, poporulă celă 
mai nobilă, ca să lucrămă neîn
treruptă ca alte popore. Eu nu 
credă, că după ștergerea privilegiiloră 
nobilitare și după introducerea egalei 
îndreptățiri amă mai pute rămâne na
țiunea care suntemă. Er continentulă 
nostru are mai mare lipsă ca să existe 
aici o „națiune“ ungurâscă constituțională, 
decâtă ca țăranulă să lenevescă cu o di 
mai multă. Decă poporulă sufere, — se 
va restaura. Decă more ună omă, nasce 
altulă în loculă lui, der constituția nu 
este permisă să sufere și să moră. Da, 
nu este secretă ifuncționarii noștri 
toți pănă susă suntă belitori 
de poporă. Insă pănă acum suntă 
aleși de noi: și mai bucurosă îi suferimă 
pe ei, decâtă funcționari numiți de 
păratulă, fie aceia împodobiți cu 
virtuțile cardinale. Acesta nu este 
tiune de umanitate, acesta este 
tiune de „constituție“. „In cele

află
ma-

încă

Im- 
tote 
ces- 
ces- 

două 
coduri grose de legi ungurescl se va 
găsi dor vre-o lege, care dispune s ă 
nu se ia săracului totă ce are 
decă fără vina lui nu pote plăti darea?“ 
„Rătăcescl! „Națiunea“ de optă-sute de 
ani n’a avută timpă să facă o 
asemenea lege!“

Aceste însușiri maghiare suntă ade
vărate, precum și alta, despre care vomă 
vorbi mai târZiu. Alte însușiri nu 
recunosce Jokai Maghiariloră.

„N’avemă nimica propriu“ — 
Jokai — „Costumulă nostru 
țională e s t e î m p r u mu t a t ă dela 
Poloni. Costumulămagnațiloră 
este venețiană și l’amă adusă în 
timpulă regiloră din casa Anjou. Limba 
nostră este plină de elemente 
străine. Chiar și multă lăuda
tele ndstre bucate, varda um
plută și papricașul ă, le-a mă îm
prumutată dela Șvabi. Palia- 
diulmusicei nostre îlăpăzesce 
unănemă s t r ă i n ă—Ț i g a n i i! Cu 
ună cuvântă, renumitele ndstre 
însușiri naționale privite 
luminăse reducă la forte 
ți n ă !“

Cea mai de frunte, se înțelege,

mai

dice
n a-

în
pu-

este

I
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uitată aici. Antipatia și nemulțumirea 
maghiarismului față cu germanismulfl 
din mijloculfi său, cu altt cărui ajutorii 
a devenită poporă de cultură și căruia 
de sute de ani îi datoresce mulțămită. 
Inzadar ai căuta la scriitorii maghiari 
vre-ună cuvențeltt de mulțumită. „Ge- 
niulfi națiunii11 nu permite așa ceva. Elfi 
este și spiritus fam.i laris alii no
ului cabinet^ Tisza și „nix daitsch“ este 
și rămâne losinca lui.

Corespondența „Gaz. Trans“.
De lângă Hațegu, în Iulie 1889.

Inima saltă de bucuriă, pena rîde 
în mână și întregii universulu par’că e 
în flore în momentulă, când scriu aceste 
șire. Da, sunt înțeleșii, căci o dorință 
ardătore s’a realisată, unii postulată din
tre cele mai dătătore de vieță și ună 
limană binefăcătoră s’a înființată în Ha- 
țegă, o eră nouă se începe pentru po- 
porulă română din acostă ținută.

O di de sărbătore națională a fostă 
diua de 24 Iunie, căci s’a îndeplinită ce 
de multă amă dorită, s’a constituită des
părțământul V alu „Associațiunei Tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.“

Spiritului. păcei și ală bunei înțele
geri, de care au fostă cuprinse sufletele 
celoră presențl, făcu să nu perdemă tim- 
pulă cu vorbe gole, cu dispute și cu 
gâlcevă, făcu ca cele propuse și aflate 
de bune și salutare să fie primite cu a- 
clamațiune; er acesta e ceva rară, ună 
semnă bună pentru noi, cari asemenea 
evenimente rară vedemă în lupta pentru 
ridicarea poporului nostru pe terenulă 
culturală și materială.

Fură aclamați ca oficiali ai despăr
țământului, directoră: Rev. D. Ioane 
Bațiu, er ca membri în comitetă: Rev. 
D. Ioane Iama vicară, d-nii M. Bon- 
tescu advocată, Ștefană Șelariu comer
ciantă, Alexandru Serafinu seuatoră, din 
Hațegă; M. O. D. AveZw Popă Bociattt 
protopopă și N. Trinibițoniu înv. în Gră- 
disce.

Totă atunci comitetulă îșl ținu prima 
ședință, în care apoi se organisâ ale- 
gendu-șl cassară pe Alexandru Serafimii, 
controloră pe M. Bontescu și secretară 
pe N. Trimbițoniu.

Incâtu privesce resultatulă materială 
e modestă, der îndestulitoră pentru noi, 
cari pănă acum nu ne cunosceamă, nu 
ne puneamă încrederea unulă în altulă 
și amă fostă cuprinși de muschiulă in
diferentismului. Cu acea ocasiune s’au 
inscrisă 12 membri noi ordinari, alțl 12 
ajutători și s’au administrată nisce taxe 
vechi, din timpulă când funcționa odată 
despărțământulă în Hațegă. Cu totul ă 
s’au pusă pe altarulă națiunei 121 fl. 
27 cr.

Indiferentismulă celă nedescriptibilă, 
de care ca de-o cangrenă periculosă a 
fostă cuprinsă inteligința română din ți- 
nutulă Hațegului, a avută urmare, că 
adunarea constituantă nu a fostă cerce
tată în proporțiune cu mărețulă scopă 
aiă Associațiunei transilvane și după cum 
pretindeau cerințele naționale din acestă 
ținută. Sciut’au bine superioritățile nos- 
tre de acestă indiferentismă și e de în- 
țelesă temerea loră, că nu voru ave cu 
cine lucra pentru a conduce Despărță
mântulă Associațiunei. Zelul fi nef'atiga- 
bilă și interesulă nobilă și viu, de care 
au fostă pătrunși însă a făcută minuni și 
la noi, a făcută să isvorască apă din 
stâncă, și pe terenulă cuprinsă de spini 
și mărăcini să crescă plante binefăcătore 
nemului românescă.

Inceputulă, lucrulă celă mai greu, e 
efectuită deja, terenulă e arată și sămă- 
nată și plantele suntu crescute ; două lu
cruri să mai receră însă, pentru ca fruc
tele să valoreze, pentru mersulă regulată 
cătră ajungerea scopului Associațiunei 
transilvane: Unulă e ăbnegațiune din par
tea oficialiloru despărțământului și altulă 
e sacrificiu din partea conducătoriloră ne- 
mijlocițl ai poporului.

Prima cerință, mulțămită cerului, 
este, căci omeni, ca cei din fruntea co
mitetului, ne pună în plăcuta posițiune, 
de a ne pleca cu reverință și a spera, 
că încâtu le concedă puterile spirituali, 
din parte-șl voră face totulă, ce țintesce la 
desvoltarea deplină a activității necesare 
spre ajungerea scopului Associațiunei.

A doua cerință e lucrulă principală 
la noi, er acesta cum va să fiă, scie bu- 
nulă Dumnedeu. Inceputulă modestă 
l’amă vădută, er acesta ne face a crede, 
că tocmai cei mai de pe urmă nu 
vomă fi.

Sunt consternată pănă în adânculă 
sufletului nu numai eu, ci toți cei rîvni- 
torl spre luminarea poporului, vădendă, 

că glasulă puternică și răsunătoră, dulce 
și armoniosă ală d-lui I. Rață, acompa
niată de ală inteliginței din Hațeg, în cur
sul său a dat și de aceia, cari nu vreusă audă, 
er audindă nu vreu să’nțelegă și așa mulțl 
preoți și învăț., între aceștia și de cei tineri, 
numai de curândă eșițl din institute, nu 
au alergată să ne dea mână de ajutoră. 
Suntu mulțl aceștia, îi acoperă însă de 
astă-dată în firma speranță, că totuși ne 
voră înțelege intențiunea nostr^, și, deși 
târdiu, voră alerga cu toții în brațăle Ro
mânismului, care primesce cu bucuriă pe 
celă de adl, ca și pe celă de mâne.

Dee Cerulă, ca inceputulă să fiă cu 
bine, lucrarea să fiă spre salutea popo
rului română, er fruntașii noștri, întru- 
nindu-șl puterile, lucrândă în conțelegere 
îndreptâudu-se unulă spre altulă și spri- 
jinindu-se în totă felulă de păreri și în
treprinderi, în tocmai ca în diua de 24 
Iuniu, se ne dee nouăesemplu bună ca 
așa cu toții câtă de îngrabă să vedemă 
rodele unei binecuvântate lucrări.

N. Trimbițoniu 
secret. Despărțământului.

Apanușfalen, Iulie 1889.
Onorabilă Redacțiune! In comuna 

nostră la 7 Iulie n. 4 ore p. m. în fa
milia Ionă Moldovană lui Lăzărucă s’a 
întâmplată o mare nenorocire în urma 
unui trăsnetă. După o ploiă de trei cuar- 
turl de oră, pe când se părea că norii 
se împrăștia, fulgerile și trăsnetele încetă, 
ecă deodată începe a bubui de nou, 
ună trăsnetă urmeză și casa nenorocitului 
Română deodată e cuprinsă de flăcări. 
In casă se aflau 4 persone: soția neno
rocitului cu 2 copile, una de 2 ani, alta 
de 6 luni și o nevastă tânără româncă. 
Fulgerulă nimerise în nevasta cea tânără, 
care ședea după masă, căc}ândă la mo
menta mbrtă. Mama îșl apucă copilele 
sale, pe ceasugătore în brațe, pe cea de 2 
ani subțuoră. Adunendu-se deodată 6- 
menii în jurulă casei, nimenea nu cuteza 
a întră în lăuntru pentru a mântui vic
timele.

Atunci Românulă Iacobu Clvița și 
Paulă Domokoșă apropii nduse de casă, 
cu 2 pari facă o spărtură în păretele 
casei. In lăuntru fumă și focă. Cine să 
între acolo ? Fiecare îșl iubea vieța ca 
ochii din capă, numai Românulă Iacobu 
Chita strigândă, că în casă sunt suflete 
de omă, sare în mijloculă flacăriloră 
și-a fumului de 3 ori, nimenea urrnân- 
du-lă, și scote mai întâi de sub o laiță 
ardendă pe nevasta mortă Maria Tătară, 
născută Doboșă, apoi pe mama care’șl 
ținea sugătorea în brațe lovită la o u- 
rechiă de fulgeră, și-a treia oră pe prunca 
de 2 ani.

Resignațiunea Românului Iacobu Chița 
a mântuită vieța la 3 ființe și a scosă 
din flăcări cadavrulă nevestei morte ca 
să nu fie prefăcută în cenușă. Observă 
la acestă locă, cum-că acestă Română 
cu taliă și chipă adevărată română avi- 
tică mai de multe ori s’a distinsă prin 
curajulă său față cu cele mai mari pe
ricole, — și pe când noi trăimă pe aci 
cu multe naționalități la olaltă — pote 
că s’ar fi aflată și alții cu curaj ă, der 
pe toți îi reține superstițiunea, că din 
foculă provenită din fulgeră nimenea 
nu se pote mântui.

Aflu de bine deră a constata și acuma, 
că Românulă in fața periculului nu dă ni- 
micu pe superstițiune, ci infruntându mortea 
îșt face datoria cu rară eroismă.

Multă a ajutată la stingerea focului 
domnulă G-eorge Miculă, notară de cercă, 
și Ștefană Boloșiu, de 11 ani primară.

La inițiativa d-lui George Miculă 
și a preotului locală s’a începută în co
mună colectă în favorulă nenorocitului 
și a familiei sale, peritore de fome! — 
Paguba e de 200 fl. v. a. Cei ce ară 
binevoi a contribui cu ceva pentru aju
torarea familiei nenorocite, voră face 
bine a-șl adresa ofertele loră ori d-lui 
George Miculă, ori preotului locală în 
Apanușfalău — Apanagyfalu — comi- 
tatulă S. Dobâca. Gr. M.

TELEGRAMELE „GAZ. TB ANS*
(Serviciu.10 biuroului de coresp. din Pesta)

Morovic, 13 Iulie. Proprietarulu 
corăbiei de cărată petrișă „Lajoș“ 

încărca cu petrișu corabia pe in
sula austro-ungară a Savei lângă 
Raca. Nisce polițiști șerbi trecură 
granița, porunciră se înceteze cu 
lucrulă, proprietarulu corăbiei înse 
refusâ acesta, (țicemclti că elă se 
află pe teritoriu ungarii. Polițiștii 
se retra-eră, der se’ntbrseră mai' 
târcjiu, în numără de 11 inși înar
mați, legară pe corăbieri și’i tâ- 
rîră pe teritorulu sârbescu, unde 
suntu încă și acum arestați.

Viena, 13 Iulie. Numirea gene
ralului Thommel ca ministru ple
nipotențiarii la Belgradu e apro
piată.

Lembergii, 13 Iulie. Foile po
lone raporteză, că guvernulu rusă 
a cumpărată în guvernămentulă 
Lublin unu complexă de pământă 
de 1700 jugăre ca se construiască 
o tabără nouă întărită.

Parisii, 13 Iulie. In cameră s’a 
presentatu deja proiectulă de lege 
privitoră la amnestiă. Letellier (de
putată din Algeria) vorbesce în 
contra amnestiei revoltațiloră din 
Algeria. Laur observă, că astfelă 
de vorbe păteză tribuna oratorică 
franceză. In urma acesta s’a năs
cută între Laur și deputatulă al
geriană Thomson o certă violentă, 
după care acesta i-a dată lui Laur 
numerose lovituri cu pumnulă și 
l’a călcată cu piciărele. Sera a 
fostă duelă.

Rectificare. Corespondența a 2-a din 
numărultl de Dumineca trecută a foiei 
nbstre este datată din Borșa și nu din 
„Bocșa,,. Petrecerea amintită în acea 
corespondență s’a ținută în Dragă, er nu 
în „Borșa“, după cum s’a publicată.

E D U_C AT IUJ E.
Cum trebue se Sie crescerea, 

ce părinții o dau copiilor», pentru ca șcdla 
se-și ajungă mai cu înlesnire înaltulîi ei scopă.

Motto : Copiii buni suntu bucuria 
părințiloru, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră.

(Urmare.)

Vamă înfățișată felurite rele, 
care bântue sănătatea băețiloră 
aflători prin orașe și prin quartire 
străine, lăsațl de capulă loră la 
voia întâmplării. Deră răulă celă 
mai primejdiosă, de care Dumne- 
cjeu să ferescă pe copiii D-Vostră, 
este pecatulă înfricoșată ală mas- 
turbațianei seu ală pângăritei tru
pului tineriloră cu înse-șl mânile 
loră.

Credă, că me pricepeți ce rău 
seranaleză și n’am trebuință de 
multe esplicațiunl.

Ce voescă se Vă esplică, suntă 
înfricoșatele urmări ale acestui 
vițiu înfiorătoră. Ele suntu urmă- 
tărele:

1) Perirea sucuriloru și puteriloră 
celorămai nobile ale trupului. Semânța, 
care se perde prin iritarea părți- 
loră genitale, este fluiditatea cea 
mai puternică și cea mai plină de 
vieță a trupului omenescă.

Intr’ensa este cuprinsă totă 
materialul naturei ființei omenesc!, 
precum în sămânța unui pomă 
este cuprinsă vieța unui nou or- 
ganismă, unui nou pomă. Pentru 
aceea și la plante semența este 
partea cea mai nobilă și cea mai 
perfectă. Ce suntă foile, ce suntă 
florile cele mai frumose, în asă- 
mănare cu fructulă pomului!

Precum însă în sămânța plan- 
teloră se cuprinde substanța ade
vărată, partea cea mai esențială 
și puterea loră dătătore de vieță, 
astfelă și sămânța omenescă este 
fructulă desvoltărei și maturității 
vieții nostre, e aceea, în care se 
concentrezătote puterile vieții năs- 
tre, fiindcă ea trebue să porte în 
sine totă ce este neapărată de 

trebuință pentru organismulă per
fectă ală unei ființe nouă ome- 
nescl. Pentru aceea și stau fasele 
trupului nostru, în cari se for- 
meză sămânța, în legătură intimă 
cu organele cele mai nobile ale 
întregului nostru corpă: cu nervii, 
și cu deosebire cu creerii, în cari 
se află patria tuturoră nerviloră 
și cari pentru aceea și suntă lo- 
culă activității năstre celei mai 
nobile.

2. Pe lângă perderea sucuri- 
loră și puteri loră celoră mai no
bile mai are pecatulă masturba- 
țiunei seu onaniei ca urmare o încor
dare nenaturală a nerviloră, după 
care urmeză imediată descordarea 
cea, mai stricăciosă.

Ține-țl brațul ă mai multă timpă 
întinsă, și vei fi silită după cât-va 
timpă se’lă lași în josh - ostenită.

De-țl vei încărca stomachulă 
prea tare cu mâncări prea multe 
și grele, se va slăbi și se va 
bolnăvi.

Incordă-țl ochii prea tare și 
ți-i vei simți îndată slăbiți.

Deși va încorda bețivulănervii 
prea tare prin beuturi spirtuose, se 
va observa îndată descordarea loră 
prin Zrmwrarea mcmZor#, prin slăbi
rea genunchii oră, prin o digestiune 
conturbată și prin o slăbire generală în 
iote membrele trupului său.

Cu câtă mai stricăciose urmări 
trebue se aibă o încordare nena
turală și o iritație a nervilor celoră 
mai delicați, de care se face cul
pabilă ună onanistă!

Nervii lui usațl se voră des- 
corda și întrega lui ființă va fi 
lipsită cu desăvârșire de puterea 
dătătore de vieță.

De aceea și cțice Epicur, care 
e adeseori numită ca predicatoră 
ală plăcerei, că perderea sămenței 
este o perderfe a unei părți esen
țiale a sufletului și a trupului, și 
povățuită de aceste convingeri, 
dânsulă dă sfaturi, se se strădu- 
escă fiecine a’și păstra cu totă 
scumpetatea suculă celă mai no
bilă ală trupului seu.

3) Din aceste două cause nu
mite urmeză: o mulțime de bole și 
slăbiciuni trupeșei. In privința acesta 
lăsămă să vorbescă pe unii din
tre doctorii cei mai probați.

Tissot (jice: „Urmările mas- 
turbațiunei suntă forte felurite, 
după modulă de vieță, după ocu- 
pațiunea felurițiloră indivicți ș. a. 
Dară nici unulă nu e, care să nu 
le simță aceste urmări într’ună 
felu seu într’altulu. Cele mai grele 
cașuri, cari am avută prilegiu ale 
esperia în pracsa mea, suntă ur- 
mătorele:

a) O disordine totală în stomachu. 
Acesta s observă la unii din- 
tr’ânșii prin perderea poftei de 
mâncare. La alții se manifes- 
teză ea prin dureri cumplite, mai 
vârtosă în timpulă digestiunei, seu 
prin vărsături, cari nu se potă 
conteni, c-.tă timpă onanistulă e 
sub influența patimei sale.

b) Slăbirea organeloru respira- 
țiunei, din care resultă o tuse secă, 
unu glasu răgușită și slabii și unu 
resufletu greu la fiece mișcare mai iute.

c) O descordare totală a sistemului 
nervoșii. Cine cunosce numai în 
câtva întocmirea trupului ome
nescă, acela va înțelege oșoră, că 
câteșl trele aceste cause producă 
totă felulă de bole ascunse, și es- 
periența de tote cțilele probeză, 
că acesta se și întâmplă în ade- 
văru. Cele dintâiu cașuri, ce re
sultă de aici, suntă mai vârtosă : 
slăbirea considerabilă a puteriloru tru
peșei; paliditatea obrajiloru; unu felu 
de colore în fața plumbului; îngălbi- 
nirea buzeloru, schimbarea repede a co
lor ei feței; cercuri vinete împrejurulii 



Pagina 5 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 147—1889.

pledpeloru: unu luciu de sticlă ală ochi
loru, o gălbinare durabilă; nisce pete 
în față, cari dispăru, pentru a face 
locu altora notte și cari se ivescu con
tinuu pe frunte, la temple, împrejurulu 
ochiloru și din cari evaporeză un u fi elă 
de materiă puroiosă; o slăbire conside
rabilă; o sensibilitate uimitore, de câte 
ori se schimbă vremea, și mai vertosu 
când începe a se face mai frigă; o 
oboselă a ochiloru; o slăbire a tutu
rora puteriloră sufletescl și mai vâr
toșii a tinerei de minte11.

Astfelu vorbesce Tissot și totu 
astfelil ne spune și Hufeland.

Unu doctorii englezii ne mai arată 
încă și alte urmări. Mulți, c|.ioe 
dânsulu, cari suntu predominați 
de acestti vițiu, nu potă dormi, ci 
numai dormiteză; mai toți suferu de 
splină și din causa acesta au: bătăi 
de inimă, leșinuri, suntu triști și abă
tuți, ofteză și plângă. La alții se 
manifesteză de timpuriu o tuse în- 
necătore, friguri ascunse și boia loru 
se sfîrșesce mai apoi cu oftică. 
De regulă- au astfelu de bolnavi 
dureri crâncene. Unulu se văietă 
de durere de capă, altulu de durere 
de peptu, de stomachă, de dureri felu
rite reumatice. Activitatea intesti- 
neloru încâteză a mai funcționa 
regulată, din causa acesta unii 
pațienți se văietă dte constipațiă sau 
încuiere; alții de curgere de sânge, 
alții de felurite bdle grele. O ur
mare firescă a onaniei este și uri
narea usturătore.

Vestitulu Boerhave numesce ca 
urmări: ostenela, slăbirea mem- 
breloru, tresăririle, slăbirea us
carea sucuriloru, dureri la peli- 
țele creeriloru, tîmpirea simțu- 
riloru, mai vertosu alu simțului 
vederei, corruperea și peirea meduvei 
osului spinărei.

Una dintre urmările cele mai 
înfricoșate ale acestui păcatu înse 
este epilepsia.

(Va urma.)

OsmiRsa jpăstratorii.*)

*) După Smiloa-Schramm.

III.
Cum ’ți vei așterne, 
Așa vei durmi.

pis’amă, că se cere dela omulă, 
care se cinstesce pe sine însuși, ca se 
se susțină pe sine și familia fără 
ajutorulu altora și nu-i e ertatu 
să se gândescă numai la sine, ci 
și la datoriile, ce le are cătră al
ții. Se ne aducemii aminte de 
destinațiunea nbstră cea înaltă! de 
bunătățile neperitore, de cari ne 
împărtășim ă, de mintea, ce ni s’a 
dată, de puterea de a iubi, ce 
este în noi, de vieța, ce ne este 
dată pe pământu, și atunci nu ne 
vomă socoti mai puțină decâtu 
suntemu.

Și cea mai săracă ființă ome- 
nescă este centrulu a două veci
ni cii. — Dumnecfeu face, ca se ră
sară sbrele peste toți. De aceea 
cinstescă-se fiă-care omu pe sine 
însuși, — cinstescă'șl trupulă, spi- 
ritulu său, caracterulu său. Cins
tirea de sine, care își are isvo- 
rulă în iubirea de sine, ridică pe 
omu și-lă nobiliteză. Ea-lu în
demnă să-și desvălte mintea și 
să-și îmbunătățescă starea. Cins
tirea de sine e rădăcina celoru 
mai multe virtuți — a curățeniei 
moravuriloră, a modestiei, a ome
niei și a cumpătării. A gândi în 
mod dejositor despre sine, însemnă a 
decăde; câte-odată însemnă chiar 
a se cufunda pănă la acea adân
cime, unde este numai ocară și 
rușine.

Fiă-care omă pote să-și ajute 
însuși pănă la unu gradă drecare. 

Noi nu suntemu aruncați ca pa- 
iulu în curentă, spre a arăta mer- 
sulă lui, ci posedemu voință li
beră, posedemu putere de a ne 
împotrivi valuriloră și de a ne ri
dica de-asupra loru. Moralicesce 
ne putemu întotdeuna perfecționa. 
Putemă să ne propunemu lucruri 
bune și să săverșimu fapte bune. 
Putemu să cetimă cărți bune, s’as- 
cultămă învățături înțelepte și să 
ne petrundemu de totu ce e mai 
nobilă. Putemu să urmărimu în 
vieța năstră cele mai înalte sco
puri și să avemă înaintea ochi
loru cele mai înalte țînte. „Pre- 
cumpenirea înclinăriloră“, cjice 
Leibnitz, „nu escusă pe omă, că nu 
se scie stăpâni pe sine însuși; elu 
trebue să învețe a se folosi de pu
terea sa, ce este în mintea lui. 
De te vei împotrivi îndată la în
cepută patimiloru destrăbălate, 
vei pute să înfrânezi și furia celei 
mai afurisite dintre ele.“

Omulă, care devine prin sine 
însuși mai bună, ajută de a face 
și lumea mai bună. Deorece mul
țimea constă din indivicj.1, e lucru 
firescă, că decă fiăcare ar deveni 
mai bună prin sine însuși, resul- 
tatulă ar fi, că tdtă lumea s’ar 
face mai bună. Totalitatea nu 
păte fi curată, decă indi vieții, din 
care se compune, nu suntă curați. 
In societate se reoglindeză numai 
raporturile indivicțiloră.

Omulă, care.însușl s’a ridicată, 
e mai destoinică a ridica pe aceia, 
cari vină în atingere cu elă. Elă 
posede o putere mai mare. Cer- 
culu său de vederi s’a lărgită. 
Elă vede mai clară ceea ce lip- 
sesce altora și cum trebue să li-se 
ajute. Elă șl-a făcută daioria prin 
sine însuși și acum pote cu mai 
mai mare vecță să ceră dela alții, 
ca și ei să-și împlinescă datoria 
cătră sine. Cum ar pute cuteza 
să voescă a contribui la îndrep
tarea și nobilitarea societății ună 
omă, care nu’și pote înfrâna nici 
propriele sale înclinări rele? Cum 
pote să învețe pe alții a fi cum
pătați și curați, decă elă însuși 
este ună bețivă și ună omă mur
dară ? „Doctore, ajută-țl însuți!“ 
îi strigă vecinii.

Să recapitulămă cele cțise :
La tâte reformele și îmbună

tățirile, ce le dorimu, trebue să 
facemă începutulă cu noi înși-ne. 
Trebue să predicămă evangeliulă 
nostru prin propria nostră vi- 
eță. Trebue să învățămă prin 
propriulă nostru esemplu. Decă 
voimă să ridicămă pe alții, trebue 
să ne ridicămă mai întâiu pe noi 
înși-ne, să începemă der cu stima 
cătră noi înși-ne.

Nesiguranța vieții este ună 
îmboldă tare, ca omulă să se pre- 
gătescă pentru cjile de nenorocire 
și astfelă să-și împlinescă o dato- 
riă morală și religidsă. Omulă, 
care nu se îngrijesce pentru alu 
său și pentru ai săi, și-a tăgăduit 
credința și este mai rău, decâtă 
ună necredinciosă.

Vieța e nesigură. Acesta este 
ună adevără. Și celă mai tare și 
sănătosă omă pote să moră deo
dată în urma unui casă de neno
rocire seu în urma unei bole.

Abstragândă dela mortea prin 
întâmplări nenorocite, durata vie
ții omului în termină mediu este 
în diferite împrejurări diferită. 
Cu multă mai multă decâtă săra
cii trăiescă cei cu stare; și în ge
nere cei căsătoriți trăiescă mai 
multă cu cei necăsătoriți. Cei 
cari lucreză cu spiritulă trăiescă 
îndelungată, mai alesă decă che
marea loră este împreunată cu 
drecare ticnă, precum se întâmplă 
de obiceiu la preoți, profesori ș. a. 

Mai puțină favorabilă se presentă 
durata vieții la acei muncitori cu 
spiritulă, cari suntă espușl unoră 
mari iritațiunî, seu cari trăiescă 
mai puțină regulată, așader la 
dmenii politici, scriitori și artiști, 
cu deosebire însă la medici și la 
învățători. Cea mai lungă durată 
a vieții o au de comună aceia, 
cari pe lângă o moderată încor
dare a mușchiloră petrecă multă 
sub ceriulă liberă (țeranii, soldații 
în timpă de pace, cărăușii, eco
nomii și pădurarii). Vera și tomna 
domnesce în orașele mai mari o 
mortalitate mai maro, decâtă la 
țeră, erna însă e mortalitatea în 
orașe ceva mai mică. Și clima 
are influință asupra duratei vieții. 
In genere mortalitatea în prima 
lună a vieții este de totă mare, 
apoi pănă la finea primului ană 
e ceva mai mică, cu tote că din
tre 100 de nou născuți numai 
cam vr’o 75 ajungă etatea de ună 
ană. Etatea dela 8—20 de ani 
arată cele mai puține cașuri de 
mortalitate; și pănă la ală 45-lea 
ană nu se întâmplă cu multă mai 
multe. Intre cei cari au trecută 
peste acestă etate mortalitatea 
erăși devine mai mare.

Este acum problema omului, de 
a pătrunde legile sănătății și de a 
se îngriji față cu urmările ce pro
vină din ele, cu deosebire în ca
șuri de bolă, de accidente nenoro
cite și de morte timpuriă. Nu pu
temă în nici ună casă să scăpămă 
de urmările călcării legilor naturii. 
Dumnezeu nu schimbă legile sale 
spre a le acomoda minții nostre 
mărginite. Elă ni-a dată minte, ca 
să le înțelegemă și să lucrămu după 
ele; de nu vomă face acesta, ur
mările sigure voră fi durerea și 
miseria.

Mulți așteptă ajutoră dela alții, 
să viă sf. Uie, se-i scape. Aceștia 
suntă lași și nu cunoscă nici mă- 
cară regulele elementare ale bu
năstării personale. Ajutorulă zace 
în omă însuși. Elă e născută să-și 
ajute însuși și să-și dea însuși si
lința de a înainta. Trebue ca în
suși să se încordeze, spre a se 
scăpa. Cei mai săraci omeni au 
făcută deja acesta; de ce să nu-o 
potă face fiecare?

Numărulă acelor economi, mun
citori cu brațulă și cu capulă, cari 
ușoră ară pute să-și păstreze câte 
ceva, spre a contribui la bunăsta
rea loră morală, la ve4a și la ne
atârnarea loră în societate, cu tote 
vremurile rele nu este mică. Du
rere însă, cei mai mulți trăiescă 
fără de grijă și suntă risipitori în- 
tr’o măsură păgubitore și, pentru 
fericirea loră propriă și a familiei 
loră și pentru societate, pilele 
când câștigă mai multă le petrecă 
fără grijă și ’șl cheltuescă totă 
câștigulă, er când vină cțile rele, 
ajungă deodată în cea mai mare 
miseriă. Decă deodată bucatele 
și vitele nu mai au preță, comer- 
ciulă stagneză, ori venitele se scă- 
rescă din alte cause, gândulă câtă 
ară fi putută păstra, decă ară fi pre- 
văcjută că anii buni nu voră dura 
în veci, nu le pote oferi nici o 
mângâiere.

Păstrarea cere dela noi să fo- 
losimă cu înțelepciune banii, nu 
însă să abusămă de ei, ea. cere 
dela noi să câștigămă banii în 
modă cinstită și se-i întrebuințămă 
cu cruțare spre binele nostru și 
ală familiei nostre și spre asigu
rarea viitoriului.

Tipuri din vieța anima] eloru.
Pentru popor și tinerime de Dr. Carol Rothe. 

Traducere liberă.

Feluritele lucruri din natură de
șteptă admirarea ori-cărui omă. Totă in

sulă trebue să se mire, când privesce 
chiar și numai în trecătă asupra orga- 
nisațiunei unui animală, a unei plante; 
asupra evoluțiuniloră puternice din in- 
teriorulă pământului cătră suprafața lui, o 
ba și când privesce puterea apei atâtă 
în formă de ghiață, câtă și ca apă cur- 
gătore. Minuni peste minuni ne arată 
natura și cu câtă vrea să o pătrundă mai 
tare omulă cercetătoră, cu atâtă mai 
multă trebue să se minuneze de ordinea, 
ce a lăsat’o Dumnedeu în natură, de 
felurimaa cea mare a puteriloră ei, pre
cum și de legile cele simple ale ei.

Acea putere nepătrunsă, care mișcă 
petra, face se încolțescă planta și con
duce pe animală, totă după acele legi, 
după cari se formeză cristalele, se în
dreptă și feluritele plante micuțe de prin 
mare, crescă și se desvoltă deosebitele 
forme de plante mari și de animale. Totă 
acestoră legi este supusă și omulă.

Da, așa este, omulă încă este su
pusă legiloră naturale, corpulă său este 
mai pănă în amănuntele sale asemenea 
cu acela ală animaleloră și se pare, că 
și animalele posedă ună gradă mică de 
pricepere și minte. Animalele arată 
forte adeseori urme de drecare lucrare 
spirituală, așa, încâtă nu este cu sfată a 
mai dice ca odinidră. că: animalulă este 

' condusă numai prin instinctă, adecă prin 
imboldulă său firescă, despre care elă 
n’are nici o cunoscință. Nu, căci mulți 
observatori vrednici de totă credința au 
istorisită despre animalele mari și mici 
lucruri, pe cari de loch nu ți-le poți 
esplica pe calea instinctului. Din contră 
se pare, că multe animale posedă ună 
gradă mai mică de putere a cugetării, ba 
chiar, că tote animalele posedă acestă 
micuță gradă ală puterei de a cugeta, 
căci numai pe calea acesta se potă es
plica unele lucruri din vieța animaleloră. 
G-rijea loră de nutremântă, boldulă sus- 
ținerei loră, destoiniciile loră vrednice de 
admirată, cari ni se arată în zidirea lo- 
cuințeloră loră, în călătoriile loră, în în
grijirea de puii loră, tote acestea nu se 
potă esplica numai pe calea instinctului, 
mai alesă că nu arareori împrejurări 
schimbate pretindă o altă îngrijire, și 
nici aceea nu o pote nimeni trage la 
îndoelă, că pățaniile multoră animale le 
împinge la lucruri destulă de însemnate 
și, că acomodațiunea (dedarea) fără în
trerupere în decursă de mai multe ne
muri, este în stare a arăta o treptă forte 
înaltă în îndeplinirea unoră anumite în
demânări.

In cele-ce urmeză vomă da și 
esemple, cari voră dovedi cele dise. 
Vomă căuta în deosebite întâmplări ur
mele lucrării spirituale la animalele mai 
mari și mai mici. Prin acesta sperămă, 
că se va mai mări la cetitorii noștri cei 
tineri interesulă față cu lumea animalică 
și se voră împintena și mai tare a nu 
mai pândi, a chinui seu chiar a omorî 
fără pricină animalele, cari nu suntă în 
stare a-șl spune prin cuvinte sâmțămin- 
tele loră. Pote ca unulă seu altulă din ce
titorii noștri să fiă împintenată la o 
luare aminte și prin esperiențele sale sâ 
fiă în stare a recunoscu de adevărate 
prin propria lui vedere observațiunile, 
ce voră fi împărtășite aici, servindu-i tot
odată la lățirea vederiloră sale proprie 
asupra naturei și vieței animaleloră.

Mai înainte însă de ce ne-amă în- 
torce spre adevărata nostră țîntă, vomă 
face o scurtă privire peste împărăția 
animaleloră, ca să vedemă, cumcă ani
malele arată pănă și în privința corpo
rală o desăvârșire fărte felurită și că 
prin acesta se pote îndestulă pricepe, 
câtă de felurite trebue să fiă mișcările 
spirituale, pe cari putemă să le vedemă 
la deosebitele animale.

împărăția animaleloră se împarte 
acum în șepte grupuri deosebite, cari 
se mai numescă cercuri seu tipuri. Ani
malele fiecărui grupă suntă zidite, în 
ceea-ce privesce destoinicia de căpete- 
niă, după unulă și același plană și peste 
totă desăvârșirea animaleloră se împuți- 
neză dela cerculu celă dintâiu începândă
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cătră celă din urmă. Deră totuși într’ună 
cercă mai de josă se află forme, cari 
potă să fîă mai desăvârșite, decâtă for
mele mai de pe urmă ale cercurilor^ 

o mai. de susă. Cele șepte cercuri’ ale îm
părăției animaleloră le vomă înșira prin- 
tr’o numire scurtă a caracterului lorii 
seu a semnului loră de deosebire.

Cerculu 1. Animalele vertebrate. 
Acestea suntă cele mai perfecte seu de
săvârșite animale. Oorpulă seu trupulă 
loră se razimă pe unii schelete, avândă 
creerii întregi, c’unîî sistemă de nervi 
desvoltată, dimpreună cu organe sensu- 
ale desvoltate. Organele de nutrire ale 
circulațiunei sângelui ș. a. suntă forte 
perfecte. Animalele vertebrate se împartă 
în cinci clase:

1. Sugătorele, 2. Paserile, 3.Reptiliile 
seu tîrăitorele, 4. Amfibiile seu animalele, 
cari potă trăi atâtă pe uscată, câtă și în 
apă, și 6. Pescii.

Cerculfi alîî II-lea. Moluscele seu 
animalele moi. Forma din afară a aces
tora animale arată ună gradă cu multă 
mai mică de perfecțiune și pentru 
acesta ară trebui se fiă numărate în ună 
altă cercă mai josă. Ele nu au părți 
tari corporale, ci în loculă loră se producă 
adese-orl nisce găocl vărose, cari ser- 
vescă corpului de apărare. Sistemulă 
loră nervosă îșl are centrulă său, punc- 
tulă său de căpeteniă într’ună inelă de 
nervi, ce se află împregiurulă gâtlejului. 
Cu acestă sistemă suntu împreunate apoi 
organele sensuale. Organele de nutrire 
suntă iorte perfecte. Aceste animale se 
împartă în:

1. Cefalopodl seu animale, cari au și 
împregiurulă gurei nisce piciore. 2. Melci 
și a 3. Scoici.

Cerculîî alu IIT-lea. Articulatele seu 
acele animale, cari nu au vertebre, ală 
căroră corpii constă dintr’ună șiră de 
inele, ce se razimă unele pe altele ; 
piciărele loră de asemenea suntă articu
late. Aceste animale posedă o desvol- 
tare mai mare a formei din afară. Or
ganele creeriloră și ale sâmțuriloră le 
au ca și animalele din cerculă ală II-lea, 
asemenea și organele de nutrire. Des- 
voltarea cea mare a organeloră de miș
care facă, ca aceste animale să se misce 
mai vioiu. Oorpulă loră este susținută 
printr’o piele tare (ună scheletă de piele) 
și împărțită într’ună numără de mădulare 
asemenea ineleloră. De articulate se 
țină:

1. Insectele, 2. Miriapodii seu ani
malele fără aripi și cu multe inele, cari 
trăescă sub petri, sub coja arboriloră, în 
locuri întunecose și umede și în pământă 
3. Paiangenii, 4 Racii.

Cerculu ulii IV-lea. Vermii. Oor
pulă acestora este mole ca și ală 
molusceloră și este de asemenea împăr
țită prin brezde. Mădulare articulate nu 
au vermii, organele de sâmțire și de nu
trire suntă forte simple.

Cerculu alii V-lea. Echinodermele seu 
Radiatele, adecă animalele ce au organele 
împrejurulă gurei ca și nisce rade; păr
țile cele tari vărăse de pe spinare și la
turi dau corpului o consistență mai tare 
și’lă facă mai puțină mișcătoră; ele lo- 
cuescă în mare.

Cerculu alu VI-lea. Polypii. Aceste 
animale suntă conformate ca și cele 
din cerculă ală V-lea, lipsindu-le însă păr
țile cele tari vărose. Nervii și alte or
gane suntă forte simple, adese-orl de a- 
abia potă fi deosebite.

Cerculu alu VH-lea. Protoceele seu 
nisce animale forte micuțe, numite și 
infusotii, ce forte arare-orl se potă vede 
cu ochii. Oorpulă loră este neregulată; 
organele semțuriloră și ale nutrirei nu se 
potă de locă deosebi.

* * *

0 întâmplare înfricoșată.

Se scrie din Madridă, că nu departe 
de acolo, în orașulă Condado, s’a întâm
plată filele acestea o scenă de totă în
fricoșată. Se dice, că în orașulă amintită 
trăiau sub ună acoperiș în armoniă deplină 
tatălă, soția, ună fecioru și o fată. > Nu 
de multă feciori.lă se’ntorse ceva cam 
târdiu acasă, și fiindcă toți cei de acasă 
se culcaseră deja, vrândă să nu-i tre- 
zescă, voia să se furișeze încetă cătră 
odaia Iui. Tatălă său însă nu adurmise 
și audindu, că se mișcă ceva prin acasă, 
credu că suntă hoți; se înarmeză iute 
cu ună cuțită și se trage încetă înaintea 
hoțului închipuită. Fiindă nopte adâncă, 
tînărulă, cum simte că-i vine cineva în- 
nainte, crede că de sigură a intrată în 
casă ună bandită, scote și elă ună cuțită 
și în întunecime, se întinde între tată 
și fiu o sbrănțuire înfricoșată, care se 
termina cu aceea,. că fiă-care se scălda 
în sângele propriu. In sgomotulă luptei 
se trezescă mama și fata. Cea din urmă 
apucă dela părete o pușcă încărcată și 
alergă în odaia, de unde audise sgomo
tulă. Sciindă pe tatălă ei în pericole, 
întinse arma și era tocmai s’o slobodă, când 
etă apare mama cu o luminare. Nu îm
pușca ! e frate-tâu! strigă acesta și voisâ-i 
smulgă arma din mână. Atunci - pocă ! 
se audi o trosnitură, și mama cade lo
vită în inimă. Fata desperată, îndrepta 
a doua țevă asupra-șl, se răni însă la 
umără și fu transportată într’ună spitală. 
Din cei doi răniți tatălă a murită deja. 
Se speră, că fiulă va scăpa.

*
Asigurarea pompieriloru pentru acoidente.

Pe basa unoră cereri motivate a 
comandei supreme de pompieri din Pesta, 
magistratulă din capitală a asigurată la 
o societate mare, pentru cașuri de ne
norociri, pe toți pompierii orașului pănă 
la suma de 169,000 fi., anume: cei patru 
comandanți suntă asigurați pentru câte 
5000 fl., er ceilalți pentru câte 1000 11. 
Sumele acestea se plătescă fîă-căruia, 
îndată ce nu mai este în stare a func
ționa. Pe lângă acestea li-se mai 
dau ajutore și din partea orașului. In 
cașuri de morte erezii capătă jumătate 
din suma asigurată. Taxele de asigurare 
se plătescă parte din fondulă cetățe- 
uescă de ajutorarea pompieriloră, parte 
din darurile, ce face publiculă pentru 
pompieri.

*
S'a omorîtii cu tunuli.

Ună zidară, anume Carolă Mekelburg 
din Flensburg în Schleswig-Holstein, 
certându-se cu nevastă-sa, s’a omorîtă 
elă însuși cu ună tună, ce’lă găsise 
printre nisce fieră vechiu. Tunulă a fostă 
dusă în casă și acolo l’a încărcată și 
l’a descărcată elă însuși în peptu’i. De
tunătura a fostă așa de puternică, încâtă 
s’a cutremurată împrejurimea și s’au 
spartă tote ferestrile. Intrega popora- 
țiune a alergată ■•la casa nenorocitului, 
care era ruptă în mai multe bucăți îm- 
prăsciate în odaiă, er pe păreții stropiți 
de sânge atârnau bucăți de carne.

După-ce amă aruncată o scurtă pri
vire asupra lumei animalice, vomă lua mai 
de aprope în vedere clasele cele mai 
înalte de animale și ne vomă ține mai 
multă numai de ținta nostră de căpete
niă, privindă cu deosebire la vieța spiri
tuală a animaleloră ; făcendă acesta, nu 
vomă înșira pe rend tote animalele și 

nici nu le vomă arăta semnele loră de 
deschilinire, ci vomă aminti din fiă-care 
clasă și ordine din împărăția animaleloră 
unele tipuri. Pentru acuma ne vomă 
ocupa cu mamiferele, de altă dată vomă 
alege altă grupă de animale.

Animalele vertebrate.
Mamiferele.

Mamiferele sunt animalele cele mai 
desvoltate. Intrega formațiune a corpului 
loră este mai asemenea cu a omului. 
Pentru aceea și putemă mai limpede 
deosebi puterile spirituale ale mamife- 
reloră. Vestitulă scriitoră germană Brehm 
în cartea sa renumită, care cuprinde 
tipuri din vieța animaleloră, îșl dă astfeliu 
părerea sa despre mamifere :

„Mamiferele posedă memoriă seu 
aducere aminte și spirită, pentru aceea 
au adeseori ună carecteră forte hotărîtă 
și dețărmurită. Ele posedă puterea, de a 
deosebi, judecată, pricepere, hotărîre; 
ele ’șl păstreză cunoscințele făcute și 
apoi le întrebuințeză; ele cunoscă peri- 
culele seu primejdiile și cugetă asupra 
mijldceloră, prin care le-ar pute încun- 
giura; ele posedă inclinațiune, iubire 
față cu soția și față cu feții loră, posedă 
prietini și binefăcători, ură față cu ini- 
miculă seu dușmanulă și față cu făcătorii 
de rele, mulțămită, credință, stimă seu 
cinste, bucuriă și dureri, măniă și blân- 
deță, astuțiă și înțelepciune, onestitate 
și vicleniă. Aniraalulă înțeleptă socotesce, 
cugetă, cumpănesce mai nainte de ce 
ar lucra; celă fbrte sâmțito.ră îșl jert- 
fesce libertatea și vieța, numai ca să-și 
îndestulescă dorința din lăuntrulă său. 
Animalulă are cugete forte înalte de 
asociațiune și se jertfesce pentru binele 
comună seu deobște; elă se îngrijesce 
de cei bolnavi, ajută pe cei mai slabi 
și-și împarte nutrementul cu cei flămândl. 
Elă învinge poftele și patimile și învață 
a fi domnă peste sine. Elă ’șl aduce în 
decursă de ani de dile aminte de trecută 
și se cugetă chiar și asupra viitorului; 
elă adună și cruță".

„Aceste deosebite daruri spirituale 
dețărmuescă caracterulă“.

„Animalulă este curagiosă seu fri- 
cosă, viteză seu fără curagiu, dreptă seu 
pismătăreță, mândru seu cumpătată, 
cu încredere seu fără încredere, voiosă 
seu tristă, sociabilă seu nesociabilă, pre- 
tinosă față cu alții seu pismosă față cu 
totă lumea — și cine le-ar mai pute tote 
să le spună!"

Lucru firescă, că aceste însușiri se 
află la singuraticele specii seu soiuri în 
măsură mai mare seu mai mică. Adese
ori se află aceste însușiri la unele ani
male în măsură forte mare, tocmai așa 
precum se înmulțescă seu se împuțineză 
acestea la omă prin educațiune seu cres- 
cere. Fbrte multă pote să ajungă omulă 
la animale printr’o crescere potrivită. 
Der animalele să crescă și ele pe sine 
împrumutată. Părinții îșl învață pe feții 
loră, animalele cele îmblândite ajută 
apoi la îmblândirea celoră sălbatice.

Ordinea seu rendulu 1. Patrumânile 
seu maimuțele (moimele). Maimuțele suntă 
dintre tote animalele cele mai asemenea 
cu omulă în ceea-ce privesce lucrurile 
din afară. Puterile spirituale erășl suntă 
forte de însemnătate, stau însă adeseori 
mai josă, ca ale altoru animale sugătdre, 
cum este de pildă cânele și elefantulă. 
Și decă maimuțele întrecă pe aceste ani
male prin unele dibăcii, acesta se în
tâmplă numai pe basa structurei cor
pului loră. Mânile și picidrele loră, cu 
cari potă prinde ca și cu mânile, le ajută 
să îndeplinescă unele lucruri, cari nu le 
potă de locă săvârși alte animale. Bol- 
dulă înăscută ală imitațiunei seu de a 
face ceea-ce vădă că facă alții, esplică 
multe lucruri, ce se potă observa la 
maimuțe.

Caracterulă maimuțeloră, privită din 
punctă de vedere omenescă, se păte 
numi numai rău. Puținele însușiri bune ce 
le posedă, suntă covârșite prin numărosele 
loră însușiri rele. Adeseori dobândesce 
omulă prin crescerea, îmblândirea și în

vățarea loră lucruri ne mai audite, îm- 
bătrânindă însă aceste animale, se re
deșteptă adeseori în ele câtă se pote de 
tare erășl natura loră animalică, ele 
erășl se sălbătecescă. (Va urma.)

Povețe.
Păstrarea ouăloră în stare prospeta 

se face aședându-le în sare pisată seu 
mai bine, punându-le unulă lângă altulă 
la ună locă răcorosă, cu capulă celă 
subțire în josă.

Ouăle, decă se ungă cu vaselină de 
două ori, apoi stau forte multă, fără să-și 
pierdă gustulă. Vaselina este ună feliu 
de unsore mineralică de curândă aflată, 
e fără gustă și mirosă și se află cu ună 
preță de nimică în tote negustoriile de 
mărunțișuri.

Ouăle se potă țină și ună ană de 
dile în stare prospătă, decă vomă pur
cede în chipulă următoră: Ouăle pros- 
pete să se așede cu capulă în josă, în
tr’ună vasă de lemnă, într’o ladă bună- 
oră, în cenușă uscată bine. Aședarea se 
face de așa, ca ouăle să nu se atingă 
unulu de altulă nicidecum. In urmă se 
pună la ună locă răcorosă și svântată.

0 unsore bună pentru hamuri, care 
se întrebuințeză mai cu semă în Anglia, 
este următărea.

într’o jumătate litru de lapte fiertă se 
disolvă 10 și jumătate decigrame de să- 
pună bună, se fierbe soluțiunea până 
cândă se îngroșă puțină și se adaogă, 
mestecândă mereu, o jumătate litru ină 
bună.
(După Isvoră de bunăstare de G. Sima.')

Semănăturile (le tonină
în romantica vale a Hațegului suntă 
cam rari, însă binișoră rodite, cele de 
primăveră se desvoltă binișoră, ovesele și 
măzărichea în unele locuri suntă forte 
slabe; de asemenea slabe suntă și fâ- 
națele, nu se voră pute lăuda bieții ță
rani cu nutreță multă, vitele, deși acum 
suntă eftine, der se voră și mai eftini. 
Cucuruzele suntă frumușele; începă a 
rodi. Bucatele vechi, din causă că în 
anulă trecută au fostă multe și bune, 
nu suntă nici acum scumpe. Stupii pe 
aici au roită puțină și tare târdiu. La 
munți, se aude, că ferele sălbatice pus- 
tiescă tare vitele cornute. De tote relele 
acestea nu se ține semă; dările crescă 
di de di. Ji.

Din traista cu minciunile.

Terg-arivul-iL ovLm.ixj.te.

Avea să mergă la târgu Băuțilă. Și 
avea să târguiască multe, căci multe-să 
de lipsă la casă. Pentru acea ca se nu-i 
scape ceva din minte, pote chiară lu- 
crulă celă mai de trebuință, înainte de 
ce a pornită de acasă, șl-a scrisă totă 
ce avea să cumpere pe o hârtiă, înce- 
pândă cu : ună pahară de stropșală (ra
chiu).

Ajunge la tergă, merge în prăvălia 
dintâiu scote hârtia din buzunară și cere: 
„ună pahară de stropșelă!" Merge apoi 
în a doua prăvăliă... „ună pahară de 
stopșelă ! — merge în a treia, în a patra, 
în a decea prăvăliă cerândă totă „ună 
pahară de stropșelă", căci vedeți acesta 
era scrisă mai întâiu și acesta trebuia 
să-o cumpere pretutindeni înainte de tote.

Ce s’a întâmplată mai departe vă 
puteți închipui. Eu vă spună numai, că 
sfântulă Petru n’a mâncată mai altfelă 
de bătaiă decâtă Băuțilă dela lelea Pa- 
rasca, după ce stropșită cum era 
ajunse acasă. Z. Zf.

*
Vin.de-o la, a-ltixliS..

Ună Faraonă chiamâ pe preotulă 
să-i facă sfeștaniă în bordeiu, pasă-mi-te 
nu cobea a bine. După-ce ajunseră 
cu chină cu vai la preță, plecară îm
preună.

Preotului nu-i da mâna să stea multă 
în bordeiulă Cioroiului, căci și plata 
avea să fiă cam subțirică, și așa nu 
putea să țină o sfeștaniă lungă câtă 
postulă Pasciloră.

Preotulă începu sfeștania cum porni 
de acasă, așa că intra în bordeiu cu 
„Mântuesce Domne poporulă tău . . .“ 
și hai la stropire.

„Apoi bine, părințele, cum se face 
de sfeștania mea e numai puiu pe lângă 
a lui Ionă Cucui, pe care ai făcut’o 
Duminecă" ? întrebă Faraonulă nedu
merită.

„Fiule, nu te osîndi", răspunde pă
rintele dincolea, căci sfeștaniile-să tote 
la ună felă, numai câtă pe a ta am 
făcut’o pe drumă, ca să nu se ’nece în 
bordeiu în fumă.

„Pe ha de pe drumă, rogu-te sfinția 
ta, vinde-o la altulă, și-mi croiesce mie 
una întregă, ca să sciu, că-i numai 
a mea“.

MULTE ȘI DE TOATE.

•« K
f
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Ună rămășagă.

Locotenentul!! Verdier era în întrega 
garnisonă renumită și temută, pentru 
că câștiga tote rămășagurile sale. Nici 
unulă dintre cameralii săi nu se putea 
lăuda, a fi rămasă vre-odată învingătorii 
față cu elfi și din causa acesta nu mai 
cuteza nimeni a se rămăși cu densulă. Intr’o 
di Verdier fu strămutată la ună altă re- 
gimentă Faima norocului său i-se du
sese înainte, și la supeulă (cina) arangiată 
de cameralii săi în diua sosirei sale, chiar 
pe când se aduse șampania pe masă, îlă 
întreba șefulă: „E în adevără dreptă, 
domnule locotenentă, că câștigi fiă-care ră- 
mășagă ?“

„Așa e, d-le colonelă !“
„Hm, der cum o faci acesta ?u întrebă 

superiorulă.
„O, forte simplu! Eu suntă fisio- 

nomistă și mă rămășescă numai atunci, 
când suntă pe deplină sigură de câștigă11, 
— răpunse locotenentulă.

„D-ta ești fisionomistă repetă co- 
lonelulă zîmbindă. „Fiă așa! Ce ce- 
tescl D-ta, spre esemplu, acum din fața 
mea ?“

„Cetescă, că rana D-tale cea vechiă 
la picioră a răsuflată și-ți causeză dureri 
ardătore.u

„Acesta e ună nonsensă ! n’am avută 
nici când rane la picidre!“

„Pardonă, d-le colonelă, însă — “ 
„Nici ună „însă11 domnulă meu, decă 

te asigureză !“
„Pote nu voescl să vorbescl despre 

acesta'1, dise Verdier strîmtorată ; „pote, 
că se trage dela ună duelă — ce sciu

„Acesta totuși e prea multă —11, se 
înferbântă colonelulă. „Pe ce ne rămă- 
șimu ?“

„Pe ce poftescl d-ta, domnule colo
nelă.11

„Cinci sute de ruble!11
„Bine, fiă cinci sute de ruble !“
„Domnii să ne fiă martori!11 — Cu 

aceste cuvinte ’șl desculță colonelulă 
ghetele [cipicii] și ciorapii săi; o cerce
tare minuțiosă adeveri numai decâtă, că 
nici glonță, nici sabiă nu i-a rănită vre
odată piciorulă.

„Ai perdută, locotenente!11 strigă 
triumfândă colonelulă.

„E faptă11, dise Verdier cu indiferen- 
tismă, „am perdută, fiă-cine se pote în
șela. Aici suntă cinci sute ruble.11

Surî^end încassă colonelulă câștigulă 
său, porunci să i-se aducă hârtiă și penă 
și scrise comandantului vechiului regi- 
mentă ală lui Verdier, unui cameradă 
vechiu de arme: „Iubite amice ! Repu- 
tațiunea faimosului Verdier e numai o 
poveste. Tocmai în momentulă acesta 
s’a rămășiță cu mine pe cinci sute de 
ruble, că eu așă ave o rană la picioră, 
se înțelege că a perdută!11

Răspunsulă ce l’a primită colone
lulă a fostă: „Naivitateata m’a mișcată. 
Câștigulă tău de cinci sute de ruble mă 
costă pe mine netto două mii de ruble. 
Verdier s’a rămășiță cu mine, că în 
sera descălecării sale te va constrînge 
să’țl desculți ghetele și ciorapii înaintea 
corpului ofițeriloră presențl la masă și 
cum-că mă vei însciința despre întâm
plarea acesta în scrisă cu mâna ta pro
pria!11 —

Teorile din Arftelu și Ungaria rrorriă.
In 16. Buza, Murășă-Sân-Paulă. 17. 

Sajo-Odorheiu. (Budapesta, MuncacI). 18. 
Papolța. 19. Telegdi-Bațon. (Seghedină). 
20. Basna. Clușiu, Micloșora, Mociu, 
Murășă-Sereda, Sân-Georgiu (lângă Bis
trița), Terebeșă, Olpretă, Egerhat, Vaida 
rece, Kriș. 22. Deva, Lăpușulă rom. 23. 
(Cefa, Verșeță). 24. Măgherușă (Moriț- 
feld). 25. Catona, Ocna-Sibiului, Prej- 
măr, Goroslăulă someșană. 26. Brețcu. 
27. Brană, Apoldulă mică (tergă de 
vite^. Sătulă mare. 28. Uiora. 29. Rodna 
veche. 29—31 tergă de lână în Brașovă. 
fEperieșJ. 29. Reghinulă săs. 30. Aței, 
Apoldulă mică. (Aradă). 31. Papolță. 
(Canija).
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Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 8 
Iulie n. starea rîmătorilorti a fosta de 130.050 
capete, la 9 Iulie au intrată '2916 capete și au 
eșită 1813 remânendă la 9 Iulie ună nu
men! de 132.153 capete. — Se noteză: marfa un
gurescă veche, grea dela 45 cr. pană la 46 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 48 cr. pănă la 
481/2cr., de mijlocii dela 48 cr. pănă la 4872 cr- 
— ușoră dela 48 cr. pănă la 49— cr. — marfă 
țSrăne'scă grea dela — pănă la — — cr. — de 
mijlocii dela 47 cr. pănă la 48 cr. — ușoră dela 
48— cr. pănă la 49 cr — Marfă de România, 
de Ralcony 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 46—46l/2— cr- tran
sito, mijlociă grea dela 45—46— cr. transito, 
ușoră dela 46—47— cr.— Porci îngrășațl de unu 
anii 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.

Trageri la sorți.
Din losurile orașului Viena s’au 

sortată la 1 Iulie ser. 934, 1063, 1149, 
1163 1302 1310 1638 1742 1941 2236 
2541 2768 2945.

L o suri dela 1854 s’au sortată la

1 Iulie ser. 39 91 114 121 127 238 425 
603 615 616 625-662 687 827 866 968 
1071 1082 1111 1143 1322 1421 1514
1727 1901 1942 1943 2132 2160 2298
2375 2407 2411 2538 2566 2853 2933
3152 3186 3188 3242 3254 3336 3369
3417 3658 3694 3799 3823 3867.

Crucea roș. ung. s’au sortată ser. 
38 48 221 410 466 667 820 983 1087

7037,

1399 1573 1596 1741 1891 1905 1994
2148 2301 2336 2830 2895 3057 3098
3145 3239 3263 3340 3424 3431 3813
4169 4442 4589 4603 4616 4631 4855
4923 5674 5797 5952 6037 6244 6263
6348 6843 6870 6897 7085 7452 7535
7638 7787 7801 7937 7951;; în amorți-
sare seriele> 379, 448, 502, 2851, 6032,

Bursa din Bucureștii din 10 Iulie.
"'Valori °/o se cump.

Rentă română perpetuă 1875 5u/o 97.'/2
Renta română amortisabilă . . &7r. 96.7s

dtto................................ 4°/o 84.—
Renta rom. (rurale convertite") G’/n 100.3/,
Oblig, de stată C. F. Române 6"/e —.—

idem idem . . . . 5% —.—
Imprumutulu Openheim 1866 . 8°/o
Imprumutulu Oraș. BucurescI . 5°/n 89.—

idem idem din 1884 5°/o —,—
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 50.—
Credit fondară rurală . . . . 7°/o îoi. >/2

idem idem .... 570 95. V
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 101.’/2

idem idem . . . 6% 101.—
idem idem . . . . 5% 92.'/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 74 '/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 990.-

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 259.—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 233.— ■
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 105.—
Soc. Bazalt.Artif.ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 _ ,—
Soc. de Reas. uit. div. 10 1. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.85 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . _ ,—
Societ. de Hârtie uit. div. . — —.—
Agio în Bursă....................... — 0.10
Rubla de hârtie.................. — 2.65

Banca Națion. a României
Scompt......................................... 6'7o —.—
Avansuri pe efecte.................. 7°/o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . ?7o —.—

I

I.
I. L. & A. Hesshaimer 
Emil Porr
Demeter Eremias
Karl Schuster, farmac. 
Iulius Hornung „
I. Goos „

(Cursului pieței Brașovu

din 13 Iulie st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.43
Argintă românescă - „ 9.38 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.43 n 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.60 n 10.65
Imperiali - - - - „ 9.60 H 9.65
GalbinI „ 5.59 H 5.62
Scris, fonc. „Albina"6°/0 „ 102.- n —. —

n n n &70 „ 98.59 n 99.-
Ruble rusescl - - . „ 120.50 „ 121.50
Discontulă - - - - 6‘/2—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 12 Iulie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0...............................99.95
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.25
împrumutul!! căiloră ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emis'une) - - 112.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă. ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.80 
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.—
Renta de argintă austriacă - - - - 84.40
Renta de aură austriacă ----- 109,85 
LosurI din 1860 - - ....................... 141.20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.62
Napoleon-d’orI . .............................. 9.45'/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.30
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.20

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Nici ună preparată nu pote să în- 
trecă balsamulă D-rului Rosa, (Dr. Rosa’s 
Lebensbalsam), deorece renumele său se 
baseză singură numai pe efectulă esce- 
lentă în tote cașurile de bole de stomachă 
și în ce privesce efectulă rămâne neîn
trecută. Balsamiilu D-rului Rosa din far
macia lui B. Fragner în Praga se află 
în tote farmaciile.

farm.Ed. Kugler, 
Iul. Mtiller, 
N. Grădinar 
Ioli. Lerclienfeld 
Karl Tdpfner 
George Stefanovici.

s*9egBn all* O
■’nfedeil J

Pretutindeni ca celu mai bunii mijlocii în contra tuturoru insectcloru recunoscutul

deorece sa află numai în sticle cu numeleI. ZACHEKL,

la Domnii:

farm.

v>
I. Mtiller farinae.
Ios. Schuster
Iacob Elirenwald
G. Temesvary & Sohnne

»

i’

In Elopatak
In Keșnovîi 
In Șere ai a 
In Uzonu

în Brașovu dela Domnii: 
Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ferd. lekelius, 
Franz Kelemen 
Emil Jekelius

ZACHEKL, VIENA.

se cumpără veritabila numai astfelu

și nu e de avertisatu mai multu de nimicii altceva, decâtă de 
prafurile de insecte atâtu de multu falsificate, ce se vendu 
cu creițarulu cântărite și numai în hârtiă neîmpachetată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multeloru fcicMiij
imitați uni infame ale sticlelortî adevărate „Zacherlin“, cu 
tote că ori-ce venițătoru, care ține la renumele seu, refusă 
de a da mână de ajutoru la falsificații și seduceri

STICLA
ÎMPACHETATĂ

^9oga_nalle_j

STICLA
DESPACHETATĂ

In orașele celelalte și la țară depositele de Zacherlin veritabilă se potă vedea pe 
plăcutele espuse.

Loz.fr
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Cea mai plăcută apă minerală. ““W
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Hotelierii românii.
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Apa minerala forte plăcută pentru vinu.

-j 
CD 
O
“8 
CD 
W

“S 
CD

Schwarze SeidenstofFe von 60 kr. bis $. 11.65
p. Nîeter glatt nnb gemuftert (ca. ț80 uerfd?. 0nal). —

Weisse Seîdenstofe von 60 kr. bis fi. 11.45
acmuflcrt (circa (50 uctfdg (Qual.)—oerfenbet roben.it. ffiicftueife porto=u. jollfrci bas IFa- 
I>riU-I)cp6t <3. Bleiinellierg (f. f. îjoflieferaitt), IHiii’icBa. OTufter umgeljcnb. Briefe 
Foftcit (O fr. porto.

ALBINA“
Institute de creditu și de economii

FILIALA zzhașc”: 
prim osce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtiî în interiorultî țerei câtu și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și Clipone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a ori-cărei transac- 
țiuni de bancă în România.

Informațîum mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

Ajutoră grabmeu și sigură
pentru

SUFERINȚE BE STOMACHU SI URMĂRILE ACESTORA!!> '
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore sâ d^vedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutății orii de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
BiiedicaMieaitn <!e casă poporalii.

Sticla mare costă ÎL fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau la disposițiă! 

FIȚI ÂTENȚl!!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învâlită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Bosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scuțulu legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă sâ pote procura numai în

X)eposit-ia.l-&. prixj.cipa.l-ix a.lvx prod.-ixcetoxTxlvxi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru
Prag 205-3.

In ISudnpesta: la farmacia I. von Tdrok.
Tote farmaciile din TCi^așovii, precum și tote farmaciile mai mari din 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

Totti de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga 

(ZE’ra.g'er ■CTn.i-'versal-Z&istvxssal’toe) 
unu medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloră.
Acesta se ’ntrebuințâză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațăunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbun’cuie; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumoren glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri. 

In cvutiore â, 25 și 35 cr.
fițT atenții

De orcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari 

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
nnea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
clute cu marca falnicei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(CS-elxor-Sa,lsaxxj.)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă. mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

58.26—7
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EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS.

Ocasiuue unică neutru visitaWi români!
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£ GRAND HOTEL DACIA | 
41. Boulevard St. Michel. Paris.

Bucătăriă română-francesă.
104,25—7 C3

Apa minerală
de

'ce
E

prin celă mai bogatu COnțînutu 
celu mai curafu achhi alcalicu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetitii, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloru de rinichi și ale canaleloru urmului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendă proprietatea, ca gustulu ei plăcută și re- 
coritoru se se menție mai multă timpă.

Dupe opiniunea autoritățiloră competente Apa mi
nerală de —în urma norocosei ei compo-

sițiuni chemice și alft conținutului ei estraordinaru de 
bogatu În acid/ă. carbonicu—principialminte 
natrivLzn. d_e aoid/CL cazTooxiicVi con
centrat'd.—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulă acesta din Austl’O-Ungaria, ci și multe din 
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 

Depositulă principală
G. GIESEL, Brașovu,

St£bd.a Teatrului Zsfo. 312

de acidu
- făcendu

carbonică și 
abstracțiune

109,24-5

\
3 w 
cn w«

Picăturile de stomachu MARIAZELLER, 
care lucră esceleată în contra tuturora boleloru de stomachu.

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

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

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

se află la fie-care sticlă.
TT^eritaToile se află mai în. tote farmaciile.

Avertisinentu! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învâlitdrea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai susiî, și afară de acesta pe fiecare proscriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. G-usek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, 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 „Higiea“ : fa m. G. lekelius în Hoszufalu.

Băile 1’ușnadu: farmacia Alex. Dobag. Cohalmă: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașfi: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, îarm. Barabâs Fer. 46,52—16

La postulu de învețătoru primarii la șcbla gr. cat. principală 
din Lăpușulu ungurescu (Magyar Lâpos) împreunată cu salariu de 
300 fi. și 50 fi. relutft de cuartirft, se deschide concursă pană în 31 
Iulie a. c. inclusive.

Recursele se se subșternă la subscrisulă pană la acelu termină 
căcî în l-a Augustă se va face alegerea.

Deeșiu, la 8 Iulie 1889.

120,1
Gabrielu Mânu,

presid. comit, scol gr. cat. din Lăpușulă ung.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Avis! cL-loru. a/bonatl!
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurită și se arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans“.

0

roben.it

