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avutu, nici cultu, prin urmare îi 
lipsescu condițiunile cele mai de 
căpeteniă spre a fi fericită. Preoții 
noștri avendu înse chiămarea de 
a stărui pentru fericirea poporului, 
urmeză de aici că ei trebue ie 
lupte împreună cu poporulu pen
tru recâștigarea și păstrarea aceloru 
drepturi naționale și bisericesc! 
dela cari aternă viitorulu lui.

Etă de ce ni-se umple inima 
de bucuriă de câte-orl vedemu 
manifestându-se strînsa legătură, 
ce trebue se fiă între preoțimea 
nostră și poporu. Etă de ce ne 
înveselimu și ne întărimu în cre
dința și speranța, ce-o avemu în 
viitorulu neamului nostru, de câte- 
orl preoțimea română stăruesce 
umeru la umeru cu fruntașii noș
tri miren! pentru binele, pentru 
dreptatea și libertatea poporului.

In cțilele din urmă amu fostu 
așa de norociți a semți adencu 
acesta bucuriă și a fi petrunș! de 
acesta credință și speranță.

Manifestarea de iubire și de 
încredere a poporului românu din 
diecesa Caransebeșului cătră no- 
ulu și vredniculu seu archiereu, 
Nicolae Popea, cu ocasiunea pri- 
mirei și a instalărei sale în scau- 
nulu episcopescu este o prea îm- 
bucurătore dovadă, că trainice, 
tar! și puternice suntu legăturile, 
dintre clerulu și poporulu nostru, 
și că nici vitregei e timp uri, nici asu
pririle și necazurile nesfârșite, nici 
uneltirile dușmane nu au putut’o 
întru nimicu slăbi.

Acestu-i faptu îmbucurătorii i-au 
datu viuă espresiune vorbitorii, 
cari cu cuvinte elocente și însu
flețite au salutată pe Episcopă de 
bunăvenire.

Der cu puțină înainte ni-s’a 
mai oferită și în altă parte, în ți- 
nutulă Sătmarului priveliscea în- 
veselitore și măreță a sfintei legă
turi între preoțimea și între po
porală nostru, amu vecjută și

ne-amu convinsă, că preoții noș
tri sătmăreni și selăgienl sciu. se 
fiă adeverați preoți și aperătorl 
ai poporului și ai causei lui 
drepte.

Amti datu de repețite-or! es
presiune bucuriei, ce ne-a causat’o 
purtarea leală, demnă și bărbă- 
tescă a memorațiloru preoți în pro- 
cesulu politică alu părintelui Lu- 
caciu. Și presemțeamu, că cu câtă 
mai multă ne-amu bucurată noi, 
cu atâtă mai mare a trebuită se 
fiă mâhnirea contrariloră nației 
nostre, car! lucră nencetată pe față 
și pe ascunsă ca se înstrăineze 
preoțimea nbstră de causa sfântă 
națională a poporului românu.

O dovadă nouă despre aceste 
nisuințe periculose ale contrariloră 
ne dă ună comunicată ce’lă pu
blică oficiosa „Corespondență de 
Pesta “ în numerulu seu dela 12 
Iulie.

Numitulă comunicată, care fără 
îndoială a fostă inspirată de gu
vernă, recunosce mai întâiu că 
„procesulă din Sătmară a’ pusă 
în agitațiune peste măsura cuve
nită o parte din poporațiunea de 
limba română și că a făcută 6re- 
care sensațiă și afară de granițele 
țerii“, apoi se silesce a slăbi im
portanța procesului susțiindă, că 
preotulă Lucaciu ar fi o „personă 
inferibră, mărginită, care puțină 
de totă se intereseză de bunii sei 
conațional!11.

Der curendă îșl dă de golă 
corespondența oficiosă veninulă, 
ce i l’a causată acelă procesă și 
ne arată și causa pentru care este 
atâtă de mâhnită și neliniștită, 
dându-se astfelă singură de min
ciună.

Ună momentă însemnată — 
(țice mai departe comunicatulă 
oficiosă — a mai scosă la ivelă 
procesulă din Sătmară: mărturi
sirile unora preoți greco-catolic! 
și greco-orientall.

Nu-i place organului oficiosu 
ungurescu că acești „omuți bravl“ 
au datiî pe față „unu brecare șo- 
vinismu de culbre română-națio- 
nală“ și de aceea negă, că ei ara 
ave vr’o influență de Dbmne ajută 
asupra credincioșiloru lorii.

Cu tote aceste înse — și aici 
e aici — oficiosulii ungurii crede 
că este de lipsă ca cercurile com
petente se vegheze asupra purtă
rii preoțimei române, er câtu pen
tru guvernă crede, că elfi de si
gurii se va îngriji se controleze 
pe preoții noștri prin organele de 
stătu și comunale. Totodată îșî 
esprimă speranța că și episcopii 
noștri vorii îngriji, ca preoții ro
mâni se-șl ve4ă de trebile loru 
preoțesc!.

Cu alte cuvinte se nu mai facă 
preoții noștri „șovinismă naționalii“ 
iolosindu-se de dreptulu lorii de 
limbă, căci atunci agiteză și pro
vocă îngrijirile guvernului. Preoții 
noștri se-ș! vedă numai de patra- 
firu; ce le mai pasă loru de limba 
și de drepturile poporului ?

Nerușinarea oficiosului ungu
rescu îșl ajunge culmea, când în- 
cheiă cu frasa cunoscută despre 
„drepturile și privilegiile de li
beri cetățeni, ce le-ar asigura con
stituția tuturoră“.

Liberi cetățeni?..'. Și totă se 
mai cere ca guvernulu, cu orga
nele de statu și comunale și cu 
episcopii se păzescă ca preoții ro
mâni se nu facă politică, vorbindu ro- 
mânesce ? Ce miserabilitate !

Noi, ca și totă lumea cultă, 
ca și contrarii noștri, în ce-i pri- 
vesce pe ei, avemu alte idei des
pre înalta chiămare a preoțimei.

De aceea ne-amu bucurată atâtă 
de multu veefendu manifestându-se 
din nou în diferite părți legătura 
dintre clerulu și poporulu românu, 
sfânta legătură, ce se esprimă în 
cuvintele preotului: Preoți cu crucea 
în frunte!

BrașovQ, 8 Iulie.
Este o cerință de căpetenia a 

vietei și desvoltării nostre româ
nesc!, ca conducătorii firesc! ai 
poporului se stea în strînsă legă
tură cu acesta, într’o legătură de 
iubire și de încredere. Interesele 
nostre naționale și de cultură certî 
cu deosebire ca clerulu nostru să 
fiă pătrunsă de înalta sa chiămare 
și să nu pregete a apăra necurmată 
și în fote împrejurările poporală 
încredințată îngrijirei sale sufle
tesc! de tăte relele, sfătuindu’lu și 
arătându-i cărarea, care singură 
îlu pbte duce la bunăstare și fe
ricire.

Ca se-șl potă împlini cu con- 
sciențiositate cleruluromână acesta 
chiămare este de lipsă să îmbră
țișeze cu totă căldura inimei sale 
causa națională a poporului nostru.

Ună poporă fără drepturi nu 
pbte înainta, nu păte deveni nici

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

KTE SUFERITA.
„0 să fiu nesuferită!“ șl-a cJisCî ea 

cu hotărîre.
1

Ecă din ce causă:
Mătușa, după ce Amelia nu mai 

avea trebuință de crescătore, ținea lo
cuiți de mamă la nepotă-sa, și tote scri
sorile, ce-i veniau dela fecioru-său, le 
lăsa pe masă deschise. Și fiind-că Ame
lia ar fi vrută bucurosu se scie, ce scrie 
tînărulă și drăgălașulfi ei vără — s’o 
spunemă spre rușinea ei, — în secretă 
de câte-orl i-se da prilejii cetea tote 
scrisorile lui G-hiță.

într’o scrisore din acestea, mai pros- 
pătă, găsi următorele rânduri: „De ce 
nu? 0 gâsculiță dela țeră ar fi partiă 
forte bună pentru mine ! Voiu veni să 
vădii odată „fata.u

De astădată Amelia n’a putută ceti 
mai departe. Intrase mătușă-sa. înțelese 
însă îndată starea lucrului.

Vărulă ei terminase scola și căpătase 
condiția într’o fabrică mare de mașini. 
Aședămentulă acesta era în apropierea

unui orașQ mare, orl-cum însă, era la 
țeră, și mătușa se esprimase de repețite 
ori.- „G-hiță trebue să se ’nsbre, altfelă 
cum să trăescă?u

Totodată se anunțase venirea lui 
Ghiță.

Amelia nu se ’ndoia mai multă, că 
n’ar fi ea „fatau, „gâsculița dela țeră“, 
după care nu trebue decâtă se întind! 
mâna.

Ea nu’șl văduse vărulă de mai mulțl 
ani... din copilăria. Fotografia și scriso
rile lui i-au plăcută totdeuna, cu tote 
astea îșl propusese acum cu hotărîre 
să fiă nesuferită față de elă, cu nasulă 
pe susu, pretențiosă și alte de soiulă 
acesta. Nu-i trebuia vărulă ăsta.

Ce e dreptă, ea era fată de crîșmară, 
și câte odată era îngrijeată, că fiitorulă 
soță pote să reflecteze la împrejurarea 
asta. Mirosulă îmbătătoră din crîșmă 
se mesteca une-orl cu mirosulă aromatică 
ală grădinei, der ea căpătase o crescere 
îngrijită. Ea îșl avea și ideale de vieță 
hotărlte și la nici o ’ntemplare nu voia 
să fiă tractată de „fată și gâsculița dela 
țerău.

Pentru' sosirea lui Ghiță se gătise

bine ... ea, care de altă dată, prin casă 
umbla mai bucuroșii în hainele cele mai 
simple, se sulimenise ... ea, a cărei 
față plesnia de sănătate . . . din întâm
plare se fățuise ceva prea multă ; și-a 
făcută o frisură cam complicată ... ea, 
pe care codele slobode o înfățișau a- 
tâtă de drăgălașă! Pe vărulă ei îlă sa
lută rece ... ea, care totdeuna era 
modelă de prietinăsă și naturală.

Ghiță rămase uimită.
„Ei! Meliță, te-ai făcută domnă 

cum se cade. Pote că nici nu-i iertată 
să-ți mai dică „iw“ ?

„Ni-amă disă doră vre-odată „tu“ ? 
dise ea, ferindu-se a răspunde la între
barea lui.

„Odinidră, când ne sbrănțuiamă 
pentru câte-ună fluturelă prinsă — așa 
gândescă, c’atuncl ne d seamă „tu“ unulă 
altuia.

Lucrulă rămase nelămurită. Ea nu-lă 
agrăia cu „tu“, elă se acomoda surprinsă. 
Se titulau cu „d-tau.

Acesta fu întâia învingere a A- 
meliei.

De casă și de economia întregă în
grijea acum Augusta, o copilă orfană,

rudeniă tare de departe, care crescuse 
cu Amelia. De altă dată ele se perân- 
dau în lucru. Amelia însă rugase de 
astădată pe Augusta, ca să îngrijescă ea 
de tote pănă va fi vărulă ei aici. Și 
acum Amelia se prefăcu, ca și când ha- 
bară n’ar ave de totă economia. Pe 
când Augusta întindea mesa, ea ședea 
la piano fără nici o grije, și cânta „Va
lurile Dunărei14 de Ioanovicl.

Ghiță intră ’n casă.
„Și aici Ioanovicl!44 cfise> „nicăirl 

nu pote omul& scăpa de acestă compo- 
nistă ?“

„Și aici —de ce și aici? De ce să 
cântă vechiturile din librării de pe tim- 
pulă lui Adamă ? De altfelă este o cre
dință de totă greșită a celoră din orașele 
mari, că doră pe la sate amă trăi în altă 
lume.44

„Pote44, răspunse Ghiță, „mie însă 
îmi place de esemplu: „Arii fără cu
vinte44, de Medelssohn44.

„Mendelssohn.. . Evreu învechită14, 
adause Amelia scurtă.

„Eu voiu cere să mi-lă cânte nevasta 
mea.“

„Pe ună piană antică cu tonă sub-
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Primirea P. S. Sale Episcopului N. Popea.
(Coresp. part, a ,,Gaz. Trans.41) 

Caransebeșul, 3/15 Iulie 1889.

Prea Sânția Sa Episcopulă Nicolae 
Popea a sosita în Caransebeș!! Sâmbătă 
în 1 (13) Iulie după amedl în pace și în 
deplină sănătate. In tdtă călătoria Sa, 
Prea Sânția Sa a foștii întâmpinate pe 
la tote stațiunile, cu deosebire în Timi- 
șora și în Lugoșă, de o mulțime de po
poră entusiasmată în frunte cu preoți- 
mea și cu inteligența sa, cu urări de 
„să trăiescă11, cu bubuituri de trescurl, 
cu vorbiri festive de bineventare, care 
se vedeau că vină din inimi învăpăiate 
de iubire și de încredere, cu musică, cu 
buchete de flori, cu coruri de bărbați, 
de copii și copile, toți îmbrăcațl în haine 
de sărbătore.

In Caransebeșă entusiasmulă ajunse 
la culme. Gara, înțesată de o imensă 
mulțime, bărbați și dame, din locă și 
veniți din depărtări, dela marginile ex
treme ale diecesei, ca să întâmpine pe 
doritulă loră Archipăstoră. Intregulă 
orașă avea aspectă sărbătorescă. Pe fe
țele tuturoră se vedea zugrăvită bucu
ria pentru sosirea bărbatului doririlorO. 
Casele împodobite cu covore, cu ghir
lande de flori și verdeță.

In piață două arcuri de triumfă, pe 
caresecetiau cuvintele: „Bine ai venită^, 
formate cu gusta din flori și verdeță. 
Pe stradele orașului furnica poporală 
așteptândă cu nerăbdare conductulă, care 
pe la 9 ore sera, cu facle și cu sute de 
lampione și cu musica orașului în frunte 
se porni dela institutul0 teologică, rniș- 
cându-se printre stradele splendida ilu
minate și decorate, și se opri înaintea 
reședinței episcopesci.

Aici Prea Sfinția Sa apăru la fe- 
restră și nesfârșite urări salutară ivirea 
sa. După ce se cânta una imnă festiva, 
deputatula sinodală Coriolanu Brediceanu, 
salută pe Ilustr. Sa prin următorulă cu
vânta strălucită, rostită cu tonă puter
nică, petrundătoră, adevărată oratorică, 
care electrisâ inimile auditoriloră:

„Episcopulă diecesei gr. or. române 
a Caransebeșului, Ilustritatea sa Archie- 
reulă Nicolau Popea, întru mulțl ani să 
trăiescă!“

Domnulă Dumnedeulă părințiloru 
noștri înduratu-s’a de rugările nostre și 
după scurtă văduviă, diecesa Caransebe
șului Te are în fruntea sa de episcopă 
sufragană.

Rescriptulă regală, prin care s’a în
tărită alegerea Ilustrității Tale de epis
copă ală frumosei nostre diecese, a amor
țită durerea jalei nostre, și dela Dunărea 
bătrână pănă la malurile Tisei campanele 
bisericei nostre vestescă sărbătore și bu
curia răvarsă rade luminăse peste cre
dincioși.

Clerulă și poporală română, pururea 
loială, este fericită și pătrunsă de neș- 
tersă mulțămită, fiind-că voința sa a 
aflată prea grațiosă audă la înaltulă tronă.

Sinodulă eparchialu a dată „sciin- 
ței“ și „evlaviei11 Ilustrității Tale bine
meritata recunoscere. Sânțitulă Sinodă 
episcopescă a prețuită „trecutulă labo- 
riosă11 și „caracterulă nobilă" ală Prea 
Sânției Tale, eră nouă tuturoră aceste 
însușiri alese ne suntă garanția speran
ței într’ună mare viitoră ală diecesei 
nostre.

Archiereule Prea Sânțite! Privesce 
la credincioșii dațl păstorirei Tale! Po- 
poră cu pietate, cu credință curată, cu 
respectă cătră autoritatea publică, acestă 
poporă sărbeză diua întrărei Ilustrității 
Tale în reședința episcopescă plină de 
însuflețire, vădândă că lumina Țl-a des
chisă porțile reședinței, „smerenia11 Ți-a 
condusă pașii, și virtutea Te-a așezată 
în scaunulă archierescă.

Cunăscemă greutățile înaltei digni- 
nitățl, ce ocupi!

Nemurile trecă prin ispite și cer
cări, pănă să între sciința într’ânsele și 
să înțelegă tăria sufleteloră bărbate și 
temeiurile dreptului și ale libertății nu 
pieră în viecl. Acesta este credința nostră 
de vieță. Din acestă credință isbucnesce; 
glasulă credincioșiloră, ce ’lă audl, glasă 
de încredere, de respectă și de iubire, 
acestă glasă, ce răsună acum în tote 
unghiurile diecesei — ca harfa lui Aeolus 
— va ridica cu puterea armoniei pe 
cei drepți ca stîlpl puternici ai bisericei 
nostre și va stinge pe cei slabi. Astfelă 
Ilustritatea Ta cu darulă facultățiloru 
rari, cari 'Ți suntă proprii, cu devota- 
mentulă fiiloră adevărațl ai bisericei 
nostre și cu binecuvântarea cerescă, vei 
conduce corabia Eparchiei sigură și peste 
fortune.

Ilustrissime Domnule!
Alesă cu bucuriă! întâmpinată cu 

mândriă! Primită cu iubire frățescă, ra- 
zimulu Tău fiă legea bisericei nostre cons
tituționale, scutulă Tău fiă dreptatea, 
acoperementulă Tău fiă încrederea și atunci 
speranța Ta, însoțită de palpitările inimei 
a suteloră de mii, speranța Ta, care este 
și a nostră: Prosperarea bisericei, progre- 
sulu culturei, întărirea ndmului romănescu 
o vei vede cu ochii, și ca să ajungi 
acestă răsplată, demnă de nobilulă Tău 
sufletă, ca brațulă Tău să porte cu tăriă 
toiagulă eparchiei nostre, ca înțelepciu
nea să ’Ți lumineze tote faptele Tale, 
ca devotamentulă Tău cătră biserică și 
națiune să ardă cu focă sfântă, nestinsă 
pentru Tine, părintele nostru prea vred
nică, ridicămă la tronulă Tatălui cerescă 
fiescile nostre rugări, într’ună glasă stri- 
gândă:

Episcopulă diecesoi gr. or. rom. a 
Caransebeșului, Ilustritatea Sa Archiere- 
ulă Nicolae Popea întru mulțl ani să tră
iescă !“

Sub impresiunea scurtei, der mă- 
duosei cuvântări a oratorului, episcopulă 
Popea mulțumi pentru onorea, cu care 
fu distinsă, și pentru însuflețirea cea mare 
a Caransebeșeniloră și peste totă a Bă
nățenilor ă, afirmândă, că ondrea și însu
flețirea acesta nu se făcu atâtil personei, câtă 
causci, adecă triumfului, ce l’a reportată 
constituționalismulu nostru bisericeștii, îm- 
plinindu-se astfelă prin întregirea diecesei 
Caransebeșului una din cele mai cardinale 
disposițium ale organismului nostru biseri
cescul constituțională.

Se mai cântară apoi două cântece 
corale, după, care apoi vorbi Nemoianu, 
primarulă orașului, sălutândă pe noulă 
episcopă în numele orașului pentru bine- 
venire. In răspunsulă său Ilustritatea Sa 
accentua, că orașulă Caransebeșului deja 
în timpulă aflărei sale în Sibiiu i-a fostă 
presentată prin o deputațiune felicită
rile sale și că acum simte o duplă bu
curiă, că le pote arăta în personă mul
țumirile sale pentru sentimentele mani
festate de încredere. Astfelă se termină 
diua Sâmbetei, „dina cea frumosă“ cum 
o numescă Caransebeșenii, ducândă fiă- 
cine impresiunile cețe mai plăcute acasă. 
Despre instalare, banchetulu și concer- 
tulă din diua următăre, Duminecă, vă 
voiu scrie cu altă ocasiă.

Inteiapinarea păriitelni Lncaciu
în. călătoria, sa dela. Sătmaru.- Ui

In Sătmaril. După pronunțarea sen
tinței de achitare, d-lă Dr. Vasilie Lu- 
caciu, însoțita de d-lă advocata Coroianu, 
voia să se retragă, der mulțimea, care 
inund^șe stradele principale și piața, l’a 
încunj urată, încât a trebuit să se refugieze 
de acestă vală liniștită în cofetăria și 
să adăsteze aprope o oră cu ușile în
cuiate. Poporală adunata afară, fără deo
sebire de naționalitate, era p’aci, p’aci 
să între în cofetăria cu forța. Era îu- 
tr’adevără uimitoră să vedl mii de 
omeni înaintea cofetăriei, răpiți de în
suflețire, strigândă și aclamândă pe pă
rintele Lucaciu. Era poporală muncitoră, 
ca meșteșugari, industriași și o mulțime 
nenumărată de liberi profesioniști, cari 
s’au inspirată așa de multă de oratoria 
distinsă a părintelui Lucaciu ! Poliția, vă- 
dândă acestă manifestația, a intervenită 
împrăsciândă publiculu. Să nu uită a în
registra, că damele din societatea alesă a 
Sătmarului s’au grăbită, fără nici o con
siderare la convenția socială, să facă 
cunoscință personala cu Lucaciu și să-lă 
feliciteze pentru atitudinea sa plină de 
resignațiune bărbătescă. D-lă Coroianu 
a fostă asemenea întâmpinată cu ova- 
țiunl din partea advocațiloră și a juriș- 
tiloră din Sătmară, și toți l’au felicitată 
pentru pledoaria sa strălucită. La orele 
12 a avută locă ună bancheță splendidă, 
la sfârșitulă căruia damele române s’au 
presentată in corpore sub conducerea 
d-nei Barbulă de l’au felicitată și au 
predată câte ună buchetă de o frum- 
seță rară d-loră Lucaciu, adv. Coroianu 
și adv. Ferențiu.

In Seini. Aici d-lă Lucaciu a fostă 
întâmpinată de protopopulă Alecsie Berinde 
în fruntea poporeniloră săi, cari, când s’a 
dată josă din trenă, l’au primită cu acla- 
mațiunl nesfârșite de „Să trăescă11. Fe
meile plângeau de bucuriă, bărbații se 

grăbiau care de care, spre a-i strînge 
mâna. După câteva cuvinte de încura- 
giare adresate poporului, părintele Lu
caciu a pornită mai departe la Baia 
mare.

Baia mare. Inteligența română, în 
frunte cu d-lă- advocată Ionu Popă, afară 
de vr’o două escepțiunl de tristă me- 
moriă, i-au făcută o primire de cele mai 
simpatice, și n’au încetată de a da prin 
grain viu espresiune admirațiunei loră 
pentru infatigabilulă, desinteresatulă și 
entusiastulă luptătoră Vasilie Lucaciu.

Tăiții de susă. Aici s’a petrecuta o 
scenă mișcătore. Tăuții de susă suntă 
loculă de nascere ală procesului sensa 
țională. înaintea școlei celei nouă, în fața 
bisericei, imediată lângă birtulă, unde s’a 
ținută adunarea memorabilă acum trei 
ani, erau postați în haine sărbătorescl 
mai multe sute de- țărani, cari (j^rindă 
trăsura lui Lucaciu, au începută a striga 
„Să trăescă părintele nostru și ală Ro- 
mâniloră44 ! Era imposantă să vedl pe 
acestă poporă, blândă și răbdătoră de 
fire, la culmea însuflețirei, strigândă: 
„Să trăescă dreptatea, să trăescă părin
tele Lucaciu!“

Șișești. Mii de <5menl din tote satele 
din apropiere erau concentrați pe pla- 
toulă, care domineză valea sălbatică a 
Șișeștiloră, și unde se zidesce o biserică 
pompoșă sub priveghiarea protopopului 
Berinde ca architectă și sub a părintelui 
Lucaciu, biserică în miniatură ca a Sfân
tului Petru și Pavelă din Roma. Mulțimea, 
la ivirea părintelui Lucaciu, a eruptă în 
strigăte de „Să trăiescă11, de ți-se părea 
că se sguduie valea ȘișeștilorO. Femeile 
plângeau de bucuriă și alergau la Lu
caciu să-i sărute mânile. Din mulțime 
se aucliau strigăte: „Părinte, nu te mai 
lăsămă să pleci dela noi“! „Părinte, ună 
cuvântă să ne spui, și suntemă gata să 
murimă pentru D-Ta11 ! Ce tablou ad
mirabila ! Să noteză că, femeile și băr
bații mai bătrâni din ȘișeștI și împreju
rime, timpă de o săptămână câtă a ți
nuta procesulu părintelui Lucaciu, bre 
întregi erau în biserică, unde se rugau 
lui Dumnedeu, ca „sufletulă loră să scape 
din mânile vrășmașiloră44 : și timpO de o 
săptămână toți postiră. piua următbre, 
adecă la Sf. Petru și Pavelă, la revăr- 
satula doriloră au începută a suna tres- 
cnrile. Poporală din împrejurime s’a 
adunată să fiă de față la serviciulă divină 
oficiată de părintele Lucaciu. Biserica și 
grădina cea mare a bisericei gemea de-o 
mulțime de poporă. După serviciulă di
vină, părintele Lucaciu le adresa o 
vorbire, care a storsă lacrămiie poporului. 
Plângeau omenii în biserică ca nisce 
copii; părintele -Lucaciu adâncă mișcată

țire", clise Amelia zimbindă. „Sărmana 
d-tale nevastă!41

„Țl-e frică, sărmană, de ea, că ’n fine 
voiu sili-o să porte și haine moderne. 
Pute-voiu fi și atâtă de crudelă, nusciu 
încău.

„La totă casulă, afară la fabrica 
d-tale îi va fi înfricoșată de urîtă soției 
d-tale... eu îi poftescă din inimă, ca dilele 
dintâi să țină câtă de lungi.11

„Domnișoră11, — elă se vedea ați- 
țată și o agrăia domnișoră, „trăesce ci
neva numai de aceea în lume, ca să-’șl 
petrecă ?u

„Când ești nevastă tînără, așa credă 
eu, că ai dreptulă să-țlși petreci11, răs
punse ea a lene. Și dăn, o fabrică mare 
de mașini nu e în sine ună lucru des
tulă de urîtă mai alesă la ună sată ? La 
țeră...fără nici o poesiă... o părticică de 
orașă, fără nici o frumseță... o compăti- 
mescă, biata!11

„Bine ! eu sunt împăcata cu sortea 
mea, domnișoră Amelia. îmi voiu alege 
desoțiă o fată de țărână, o inimă veselă, 
muncitore și îndestulită, roșiă’n față, cu 
zîmbetă nevinovată și cu îmbrăcăminte 
fără gusta... Eu credă, că omulă pote 

să-și afle fericirea și în chipulă acesta.11
„G-lumescI pote! Așa ceva pote s’o 

dică ună omă, care a vădută lumea, der 
nu o și face. Și’n sfârșită, țăranca d-tale 
nici nu țl-ar pute cânta la piană arii fără 
cuvinte."

„Ar fi pagubă, der omulă nu pote 
să le aibă pe tote. D-ta vedl câtă sunt 
de cu minte. Mai bine să n’ai nici pi- 
ană, decâtă. . . „Valsă de IoanovicI11, 
dise ea zimbindă cuj judecată. Acum 
vedl, dragă vere, că noi în faptă avemă 
atragere cătră două lumi diferite, eu adecă 
am de gândă să mă consacra de totă pentru 
musică.11

„D-ta, domnișoră, cânți escelentă, eu 
însă nu înțelegă, ce ai d-ta cu musica.

„Eu... eu... vreu să mă dedică ca
rierei de concertistă și să pășescă pu
țină în lumea mare. O, o ! aici mă pră- 
pădescă de urîtă, în monotonia asta.u

Ameliei nici prin visă nu-i trecea 
păn’ acum să se consacre musicei, deși 
în faptă cânta forte bine la piană. Cu 
declararea ei voia singură să arate vă
rului ei, că ea vre să joce rolă însem
nată în societate.

Elă îi gratula — se vedea că ’n bă- 

taiă de jocă — să aibă succese stră
lucite.

Și’n decursulă serei, elă vorbia cu 
dânsa totă ironică, se purta cu ea cu o 
curtenire exagerată și se prefăcea, ca și 
când față de ea ar fi ună adevărată 
țărână.

„Ce nesuferită este!11 îșl gândea ea. 
„Chiar așa mi-l’am închipuită eu.u

Când și-au luată nopte bună, Ghiță 
petrecu pe mamă-sa pănă la odaia ei. 
Amelia se duse la a ei, care era cu o 
treptă mai susă. Ea îi audl pe amândoi 
vorbindă.

„Der e de totă nesuferită11, dise Ghiță 
cu nerăbdare.

Ameliei i-se sui sângele în față, deși 
era singură pe scara cea întunecosă.

Fără îndoielă, Ghiță vorbea de ea.
Așader a reușită cu planulă ei. Lui 

i-se părea, că ea este nesuferită. Ajunse, 
abia gâfăindă, în odaia ei... în fața o- 
glindii stetea dusă pe gânduri.

Era frumușică copilă — și totuși 
nesuferită. Adecă totă nu șl-a cugetată 
ea să vină lucrulă pănă într’atâta. Ea 
cetise prin romane, că eroinele suntă 
răsfățate, nesimpatice, cu nasulă pe susă, 

cu ună cuvântă nesuferite, și cu tote 
astea erau iubite.

„Ea nu voise decâtă să dovedescă 
vărului ei, că dânsa nu e „gâsculiță dela 
sate,u care e de ajunsă s’o vedl, ca să 
fi sigură de ea.

De altă parte nici nu voia să-lă ia 
de bărbata, nu! Der decă ea i-ar fi că- 
dută puțină trbncă la inimă, n’ar fi fostă 
rău. In taină, asta ar fi așteptat’o ea. 
Elă însă declara cu hotărîre, că ea e 
nesuferită.

In faptă însă, lui îi plăcea multă de 
ea, pentru-că o vedea hotărîtă și sin
ceră.

Durere, de aici înainte o să fiă totă 
de cătră pădure.

ț)iua următore era Duminecă. Au
gusta era ocupată peste măsură, trebuia 
să se facă ună prândă mai alesă. Amelia 
— într’ună neglige elegantă frumosă — 
zăcea într’ună pată atârnată și cetia 
cartea cea mai nouă a lui Ohnet. Ghiță 
criticase adecă erl aspru scrierile de modă 
francese.

„Bună dimineța!u rjise ea cu nepă
sare. „Nu ml-ai pute spune o librăriă de 
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de devotamentului poporului șl-a înecată 
în lacrăml bucuria ce-o simția. La eșirea 
din biserică a fostă îmbrățișată și săru
tată de poporă; era o manifestațiune 
populară și din inimi isvorîtă. Bieții ță
rani din ȘișeștI și împrejurime, nu mai 
sciau cum să’șl arate iubirea și bucuria. 
Trescurile au sunată neîncetată de di- 
mineța până săra, când părintele Lucaoiu 
și-a urmată drumulă.

Asoagiulă de joșii. De cu vreme încă 
poporațiunea din trei comune românescl: 
Selsigă, Asoagiu și Ardihată s’a adu
nată la capătulă satului Asoagiulă de josă. 
Mai spre seră sosiră apoi vr’o 12 călă
reți și mai apoi venerabilulă domnă 
George Popii de Băsesci, însoțită de d-nii 
advocațl Suciu și Cociauu, de mai mulțl 
preoți și învățători și de ună numără 
însemnată de studențl universitari și teo
logi. Era în adevără împunătore prive- 
liscea ce ți-o oferia acestă poporă plină 
de vieță și de putere. Era târcliu spre 
seră; d-lă dr. Lucaciu, pe care poporulă 
îlă așteptase dela amedl, împedecată de 
șicanele oficiului telegrafică din Baia- 
spriă, a fostă nevoită să adasteze multă 
în Baia-spriă, întârcjiându-se astfelă dela 
ovațiunile, ce erau să-i facă țăranii din 
comunele susă amintite. D-lă George 
Popii de Băsesci, figura cea mai română 
și populară din părțile nordice ale Un
gariei, economă cu multă greutate, care 
cunosce nevoile omeniloră, s’a dusă în 
mijloculă loră și le-a adresată cam ur- 
mătorele cuvinte bine simțite :

„Iubiții mei frați! Ne-amă adunată 
aci, ca să ne facemă datorința nostră de 
Români față cu celă mai harnică dintre 
ai noștri, care cu puterea învățăturii 
sale înalte ne apără pe noi, aședândă la 
loculă loră pe cei ce voră să ne răpescă 
averea moștenită dela mama nostră. 
Precum vedeți, așteptarea nostră s’a cam 
zădărnicită, întrucâtă d-lă dr. Vasilie 
Lucaciu, împedecată pote de nisce în
tâmplări neașteptate, n’a putută să fiă 
martoră ală bucuriei ce-o simțimă, vă- 
c}endn-lă scăpată. îmi facă însă datorința 
decă vă mulțămescă din sufletă, că v’ațl 
adunată în numără atâtă de mare pentru 
întâmpinarea celui mai bravă dintre noi. 
Dumnedeu să vă ajute, iubiți frați și vă 
dorescă din inimă, ca să fiți pururea fe
riciți și să nu uitați, că va’țl născută Ro
mâni ! Și vă mulțămescă și cu acestă 
ocasiune, că totdeuna m’ațl ascultată !“

Aceste cuvinte bine simțite au fostă 
însoțite la sfrîșită de strigăte entusiaste 
de „Să trăescă bunulă nostru domnă 
George Popă! Totdeuna Vă ascultămă!44

In comuna Ardihată au adăstată o 
mulțime de feciori români, cari apoi la 
avisulă iubitului de poporă George Popă 
de Băseșcl s’au dusă la ale loră.

Băsesci. De abia a sosit acasă d-1 George 
Popă, când elegantulă său ospe, d-lă dr. 
Vasilie Lcaciu, la o oră cam înaintată, 
se presintâ cu o figură veselă și plină 
de mândriă în mijloculă număroșilorfi 
dspețl, adunați la mesa ospitală a d-lui 
Popă. La intrare d-lă Lucaciu a fostă 
îmtempinată de grațiosa domnă Elena 
Hossu Longină, fiica de toți iubită a d-lui 
George Popă de Băsesci, de vesela d-șoră 
Aurelia Cosma și de simpatica d-șoră 
Cornelia Maniu. In mijloculă satului de 
asemenea au fostă adunați toți locuitorii 
din Băsesci și satele vecine cu copiii 
școlari, în frunte cu învățătorulă Chira. 
Copiii au esecutată o mulțime de bucăți 
musicale cu o precisiune relativă forte 
mare. Părintele Vasilie Lucaciu ocupă 
locă între ospețl, er venerabilulă domnă 
George Popă de Băsesci îlă bine-ventâză 
dicândă între altele:

„Ostașă iubită! Eu, George Popă, 
viu acum cu pălăria în mână și împre
ună cu toți amicii mei presențl și ab
senți îți strigă ună: „bine ai venită44! 
Ac}I ca martoră oculară ală tuturoră miș- 
căriloră nostre de 30 de ani încdce viu 
să-ți dau tributulă recunoscinței mele și 
să mă închină înaintea Ta.

„înainte, mereu înainte, ostașă iubită, 
și în bine și în râu alăturea voiu fi cu 
Tine!“

Aceste cuvinte rostite cu o căldură 
nespusă au fjstă acoperite de urale ne
sfârșite și au produsă o viuă emoțiune 
printre ospețl și printre țăranii presențl.

După ună scurtă și bine simțită răs
punsă ală d-lui dr. Vasilie Lucaciu <5s- 
peții s’au retrasă. Dimineța următore la 
revărsatulă doriloră bravulă învățătoră 
Chira, în fruntea junimei de ambe sec- 
sele, s’a presentată la ospe și ne-a sur
prinsă cu cântece naționele bine ese- 
cutate.

Supurulă. In sera de 13 Iulie, pe la 
orele 10, d-lă dr. Vasilie Lucaciu sosesce 
la Supurfi ca ospe ală domnei și ală 
domnului Andreiu Cosma, directoră ală 
„Silvaniei44 și proprietară. Primirea, ce 
i-s’a făcută aici, era imposantă și meri- 
tulă revine neobositului luptătoră națio
nală A. Cosma, care a întrunită la mesa 
sa totă ce are Sălagiulă și Sătmarulă 
mai alesă în societatea română. Astfelă 
amă observată pe energiculă și devo- 
tatulă George Popă de Băsesci cu fiica 
sa. d-na Elena H. Longină, d-lă advocată 
Demetriu Suciu din Sz. Cseh, d-lă adv. 
Demetriu Pappă din Vezendă (corn. Sat
inară), d-lă Gavrilă Szabo, redactoră și 
profesoră în Baia mare, d-nii protopopi 
și preoți: A. Berinde, V. Pătcașiu, Er- 
deli etc., peste totă vr’o 40 de persone. 
In curte se aflau corurile plugariloră 
români din Supură sub conducerea d-lui 
învățătoră Bobișă, și celă din Oltoani 

și musica instrumentală a plugariloră 
români din Craiu-Dorolță (comit. Săt- 
mară), cari esecutau cu o frumsețe re
lativă admirabilă mai multe cântece na
ționale. E de nedescrisă bucuria ce au 
simțit’o ospeții d-lui Cosma în fața uriașu
lui progres ce-lă facă țăranii români. Copiii 
recitau poesii și vorbiri de bine-venire 
la adresa d-lui Lucaciu, care a răspunsă 
c’ună efectă estraordinară, storcendă la- 
crămile celoră de față și ale țăraniloră, 
cari se aflau în curte, accentuândă solidari
tatea ce trebuie să fiă devisa Româniloră 
și încuragiândă pe tinerii români. La mesă 
s’au rostită mai multe toasturi; astfelă 
pentru d-lă Lucaciu, pentru d-lă George 
Popă de Băsesci, pentru domnă casei, 
pentru d-lă advocată Coroianu. Memo
rabilă a fostă toastulă d-lui Popă de 
Băsesci, însoțită de repețitele urale ale 
ospețiloră.

Acesta este epilogul ă procesului 
sensațională ală dr.-lui Vasilie Lucaciu.

Șimleulu-Silvaniei, 15 Iulie 1889.

Raportorul!!.

Revista politică,.
Din năuntru. S’au dusă vr’o optă 

sute de Unguri la Parisă. In drumulă 
loră a i dată pe la Kossuth la Turină. 
Acolo s’au făcută demonstrații în contra 
dinastiei, pe care Kossuth nu o pote su
feri. Acestă faptă a făcută sânge rău 
în Viena, și cei din Pesta, adecă cei dela 
guvernă, s’au grăbită să scuse pe depu
tății unguri, cari au demonstrată cu Kos
suth, (jicândă, că numai din pietate că- 
tră revoluționarulă au făcută acea de
monstrația și că nici unulă din ei nu s’a 
gândită să ofenseze casa domnitdre, toți 
suntă „leali44. Credă’i cine va vre pe 
oficioșii din Pesta, der de sigură cei din 
Viena nu’i potă crede, din contră tre- 
bue să li-se mărescă neîncrederea, vă- 
(Jendăjcătoțl într’o apă. se bălăcescă,— 
dovadă că și o deputațiă a Kulturegy- 
let-ului, sprijinită de guvernă, președinte 
îi e chiar ună fișpană, a salutată în Tu- 
rină pe detronatorulă dinastiei, și că ună 
fiu ală lui Kossuth a dată o des- 
mințire, (jicendă, că cele scrise de cjiare, 
că adecă tatălă său ar fi vorbită rău 
despre Tisza, nu suntă adevărate. Gum 
vedemă, corbă la corbă nu-’șl scote 
ochii.

încă nici nu s’au potolită bine lu
crurile cu cele petrecute în Turină, și 
etă că oficioșii din Pesta suntă nevoițl 
să dea o nouă declarare de „lealitate14 
față cu dinastia și cu aliatulă din Ber
lină, fiindcă ună deputată ungură
Hentaller, la o serată întocmită la 14 
Iulie n. în Pesta, în amintirea dărîmărei 
Bastiliei din Parisă acum o sută de ani 

(temniță în care erau aruncați de cătră 
tiranii dela stăpânire bărbații cari lup
tau pentru liberarea țării de tirani), a 
toastată pentru dărîmarea Bastiliei din 
Pesta, a citadelei de pe Blocksberg, — 
toastă îndreptată în contra dinastiei și 
Austriei — și fiindcă Ungurii, cari s’au 
dusă la Parisă, au depusă o cunună pe 
statua lui Gambetta, liberatorului Fran- 
ciei de Germani.

Din afară. Se respândise soirea, că 
generalulă Valdersee, șefulă statului ma
joră generală ală armatei germane, ară 
fi îmânată împăratului ună memoriu, în 
care îlă sfătuesce pe suveranulă să de
clare răsboiu Rusiei. Waldersee des- 
minte acestă sgomotă printr’o telegramă 
trimesă din Drontheim cătră „Hambur
ger Nachrichten44. E de observată cu 
tote astea, că unele foi germane ară vre 
să împingă lucrurile la răsboiu. Ele Im
pută principelui Bismarck, că de câtva 
timpă Germania sufere umiliri din tote 
părțile lumii. Se vede că foile germane 
facă alusiune la conflictulă cu Elveția în 
afacerea Vohlgemuth, în care Elveția nu 
vre să’șl plece capulă înaintea Germa
niei, apoi la cele ce sepetrecă în Fran
ci a și în Rusia.

Din Parisă se comunică cătră „Wie
ner Allgemeine Zeitung44, că escadra fran- 
cesă din Marea Mediterană, compusă din 
trei corăbii de răsboiu cuirasate, a pri
mită ordină să stea gata de plecare, la 
celă dinteiu semnală, pentru Levant. 
Acestă măsură, luată în înțelegere de 
miniștrii de esterne și de marină ai Fran- 
ciei, se pare a sta în legătură cu fer- 
berea din Creta, fiindă temere de isbuc- 
nirea unei revoluțiunl în contra stăpâ- 
nirei turcescl. Voră merge și corăbii de 
răsboiu englese și ruse la Creta. Pri
mula ministru englesă Salisbury a de
clarată într’o adunare, că deslipirea 
Cretei dela Turcia pe semne se va și 
îndeplini.

Emigranți bosniaci și erțegovineni au 
trimisă, cu ocasiunea aniversărei de o 
sută de ani a revoluției francese, preșe
dintelui republicei următăraa telegramă: 
Fii Bosniei și Erțegovinei, cu totă ocu
parea, îșl țină de datorință să felicite 
pe marele poporă francesă la serbarea 
de o sută de ani în amintirea marei re
voluțiunl francese, care a dată ună în
demnă imposantă pentru liberarea ome- 
nirei și pentru progresă. Dorimă, ca 
Sârbii și Francasii să rămână totdeuna 
amici și să trăimă să vedemă câtă mai 
curendă unirea Alsației-Lotaringiei cu 
Francia, a Bosniei și Erțegovinei cu Serbia, 
scumpă nouă, cu JMLuntenegru și cu cele
lalte provincii serbe, ac|l încă îmbucătățite 
politicesce. Gloriă națivnei francese !

încredere, dela care așă pute căpăta cea 
mai nouă lectură parisiană?44

„lini pare rău, domnișoră, nu-țl potă 
servi..... sunt așa de „neghiobă44, încâtă
cetescă numai românesce. Der înainte 
de a mă duce la sătulă meu, mă voiu 
informa.... der acum să nu te conturbă 
mai departe.

Se duse dela ea.
Spunândă adevărulă, ea nu scia de 

locă ce cetesce. Se gândea la acestă 
Ghiță „nesuferită14. Ce face elă acum? 
Ea nu mai putea sta’n pată, se furișă 
eră cătră casă și ce vădu? Ghiță la ren 
du’i se furișase la Augusta, în bucătăria. 
Ce nebuniă, ba chiar necuviință! Se ne
căji seriosă pe elă. La masă, elă po
vesti, fără nici o sfielă, c’a fostă în bu
cătăria la Augusta. „Fetelcră tinere le 
șede de minune să fiă casnice.44

Amelia încremenise. Numai de nu 
s’ar înamora Ghiță de Augusta ! îșl gândea 
ea cu temere. Fată bună, nu-i vorbă, 
der nimică mai multă, decâtă o servi- 
tore mai bună. Pe lângă aceea stă in 
relațiă cu Toderică, fostă în servițiulă 
tatălui Ameliei.

Forte grea di era pentru Augusta.

Cătră seră mai veniau ospețl și bucătă- 
resa plecase de-acasă.

„Trebue se taiu și să gătescă iute 
nisce pui44, dise Augusta fără pregetare.

„Viu și eu cu d-ta44, dise Ghiță, „ca 
să-ți ajută cu sciințele mele technice.*4

Amelia — fără nici o grijă de cină 
— se puse la piană. Depărtându-se 
Ghiță cu Augusta, încetă de cântată. 
Era totuși prea iritată. Ce nepotrivită 
dela amândoi, ce batjocură pentru Ghiță, 
ce greșelă din partea Augustei.44 Amelia 
se strecura într’ună locă, de unde putea 
vede pănă la loculă unde erau galițele. 
Cei doi glumeau și rîdeau împreună.

Augusta.... deodată țipă, câtă o luâ 
gura. — Sângele îi țîșnea din mână, pen
tru că se rănise tare.

Amelia, spăriată, alergă într’ună su 
fletă la ea. Năcazulă pentru Augusta îi 
dispăruse. Se adunară toți cei din casă, 
Amelia îi legă brațulă rănită cu batista 
ei, care mirosea a rosetă, și o conduse 
în casă. Augustei îi părea râu numai 
de cină... cine să ciupelescă acum puii ?

„Eu, firesce că eu, Augusto,... n’ai 
nici o grijă.44

Amelia îșl încinse ună șurță mare, 

și iute la bucătăriă. Cu multă mai ne- 
deprinsă ca Augusta, ocupația nu era 
ușoră pentru ea. Der astădl se întrecea 
ea pe ea. Servitdrea îi ajută ceva la ci'u- 
pelită, der ea pregăti tdte, salata, com- 
potulă, ea întinse masa. La timpă, tote 
erau gata și era bine. Adevărată că zu
lufii de pe frunte i-se stricaseră, sule- 
menela se ștersese, haina i se îmboțise, 
ea însă strălucea de mulțumire. Umbla 
pe lângă ospețl, cu o amabilitate firescă, 
de minune.

Augusta ședea în odaia de durmită... 
Toderică o mângâia.

Ghiță iritată și veselă, că Amelia se 
pricepea bine și la economia casei, se 
apropiă de Amelia.

„D’apoi d-ta ești o economă esce- 
lentă, ești plăcută....

„Deși cântă valsurile lui IoanovicI ?“ 
zimbi ea.

„Der tu de locă nu ești nesuferită, 
Melițo!44

„Nu totdeuna44, adause ea încântată 
de vorbele lui.

După cină se puse ea la piană și 
cântă câteva piese de Cavadia, Ventura 
și alții.

„Admirabilă, minunată44, murmură 
elă. „Der vorba cu concertulă doră nu 
țl-a fostă seriosă?

„încă nu suntă de totăhotărită, vere.44 
„Pote că totă faci altă carieră, 

Melițo.44
„Nu dică ba44, răspunse ea, „der 

franțuzesce totă voiu ceti, autjl tu?“
Pentru ânteia oră îi dise ea „tu44. 

Elă îi prinse mâna și șopti fericită: 
„Dragă, scumpă, nesuferită, te iubescă!44

„Și eu nu te potă suferi,44 îi cjise 
ea ascundândă adevărulă.

(Traducere.) Moșulu.

Mnsică exotica la esposi|ia & Parisă.
In foia musicală „Neue Musik-Zei- 

tung44 din Stuttgart-Leipzig, fascicululă 
Nr. 13, anulă X, 1889, găsimă sub ti- 
tlulă de mai susă, ună interesantă ar- 
ticolă despre desteritatea și valorea lău- 
tariloră români.

Vorbindă autorulă articolului F. R. 
despre musicanții străini, cari s’au adu
nată din tote părțile lumii în Parisă, de
scrie o scenă forte interesantă petrecută 
între marele artistă Liszt și între lău-
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SCIRILE PILEI.
Sinodu archidiecesanîi in Blașiu. Es. 

Sa Prea Sânțitula Metropolită Dr. Ioana 
Vancea prin o circulară cu data de 191 
Iunie convocă Sinodula archidiecesană 
pe cjiua d0 17 Septemvre n. c. în Blașiu. 
In acesta Sinoda se va regula cestiunea 
fondului preoțilora invalicjl, inițiata de 
Escelența Sa prin dăruirea celorB 5000 
fl. v. a., și se voră pertracta și alte 
obiecte de natură administrativă. La 
acesta Sinoda va fi representata fiă-care 
protopopiata prin câte-unB preota și pro- 
topopa tractuala.

* * *
Nouăle hârtii de 1 >fl. Abia au 

ajunsa și pe la noi nouăle note de stat 
de câte 1 fl. și s’au și luata măsuri pen
tru a fi câta mai curenda revocate. Se 
dice, că ministrula austriaca de finanțe, 
Dunaievsky nici n’a consimțita la pune
rea în circulațiune a acestora note, de- 
orece s’a constatata, că sunta defectuose. 
Puțină umedelă este de ajunsa pentru 
a face, ca să se ștergă desemnulă de pe 
ele. In circulațiune s’au pusa numai din 
causă, că se simția mare lipsă de note 
de câte 1 fl. Acum însă se lucreză la 
aflarea unora modele de hârtii de câte 
1 fl. cu totula nouă, și decă acestea vor 
fi gata, hârtiile ce s’au pusa acum în 
circulațiune, voră fi revocate.

* *
Studenții din Parisu au luata decisiunea, 

ca să serbeze în moda grandiosB inau
gurarea noului locala ala Sorbonei, care 
se va face la 5 Augusta. Ei au invitata 
pe studenții tuturora universității oră din 
lume, ca să asiste la acestă serbare.

Studenții universității din BucurescI 
s’au întrunită Vineri sera, pentru a alege 
o delegațiune, care să-i represinte la a- 
cestă serbare.

* * *
Furtună ingrozitore. Prorocia astro

nomului Falb despre „dilele critice" cu 
furtuni și cu rupturi de nord de astădată 
s’a adeverită. Asupra Vienei s’a descăr
cata o furtună violentă în dilele acestea, 
temperatura a scădută deodată în moda 
de tota simțitorB, der pagube enorme 
n’a causata. Cu atâta mai înfricoșate 
au fosta , dilele de 12 și 13 Iuliu pentru 
Budapesta. Furtuna, ce venia de cătră 
Viena, s’a descărcata cu totă tăria asu
pra acestei cetăți. Stradele erau înecate 
în apă, coperișele caselorB asvârlite de 
parte, arbori smulși din rădăcină, trăsuri 
cu cai nămolite. O mulțime de persone, 
cari n’au ajunsB să se potă adăposti 
bine, s’au înecata. Vasele, ce s’au aflată 
pe Dunăre, au căcjută jertfa valurilorB 
turbate și cu ele o mulțime de familii, 
cari au întreprinsa călătorii de plăcere 
pe Dunăre, au fosta înghițite de valuri.

Furtuna a ajunsă și pe la noi, der 
mai slăbită.

* * *
Invitare la balulB ce se va aranja 

Duminecă în 28 Iuliu st. n. 1889 în școla 
fundațională din Borgo-Prunda. Venitula 
curata este destinata în favorulB renovă- 
rei bisericei gr. cat. din Borgo-Bistrița. 
Intrarea de personă 1 fl., de familiă 80 cr. 
InceputulB la 8 ore sera. Suprasolvirile 
și ofertele mărimimose se vorB chita pe 
cale jurnalistică. Președintele: Moisa 
Popit, parocha-protop. B. Tiha. Secreta- 
rulB: Dr. Nic. Hanganuțiu, medica cercu- 
alB. Cassarulă : Anchedimu Candale, preotă 
B. Bistrița. .

* * *
Măsurarea dării pe case. Terminula 

pentru măsurarea dării pe case espiră 
cu finea anului curenta. Pregătirile pentru 
o nouă măsurare voru începe în Augustă. 
Pănă acum încă nu se scie, decă măsu
rarea se va face pe trei, ori pe unu ană. 
Se dice, că eră se va introduce măsu
rarea numai pe unu ană, căci cea de 
trei ar fi și în paguba statului, și în a 
unoră particulari.

* 
* *

Focii mare. Joi la amedî a fostă 
mare focă în TărluDgenl, pricinuită de 
copiii, cari s’au jucată cu chibrituri. Se 
dice, că au arsă edificiile la 30 de eco
nomi, o stradă întregă. — De asemenea 
au fostă focuri în dilele trecute în Slîm- 
nică, în Ocna, în St. Ionu, în Șona și în 
PerșanI. Păgubiți au fostă mai totă 
Români.

*
* * /

Jâfuiți. In noptea de 16 spre 17 
Iulie o bandă de cinci hoți a jăfuită în 
totă puterea cuvântului pe doi Români, 
Ștefană Olteană și Hentea Podană, pe 
delulă cetățuei în Ciușiu. Fiindcă n’au 
avută bieții omeni să le dea 5 fl., adecă 
de fiă-care hoță 1 fl., au fosta bătuți și 
desbrăcațl de haine. Olteană a cunoscută 
pe conducătorulă bandei, care se dice 
că e Ionă Ouruță, rjileră din Deușă. 
Poliția îi urmăresce pe cei cinci „cava
leri" de nopte.

* 
5?. A

Faptă înfricoșată. Se scrie din-Oe- 
denburg: Papucarulă Gruber din Dras- 
senmarkt a smulsă cu puterea dela sînulă 
nevestei sale copilașulă de nouă luni, 
fugi cu elă în pădure, unde i-a dată trei 
lovituri în capă și-lă omorî, apoi îlă în- 
văli cu șurțulă lui și-lă dete unui păcu- 
rară, ca să-lă ducă la nevastă-sa. Săl- 
baticulă tată dispăru, fără să fiă găsită. 
Se presupune c’a înebunită.

* * *
Dela poliția din locu. Ou ocasiunea 

târgului de vite de alaltăerl, doi pun
gași i-au furată într’ună modă de totă 
rafinată economului Martin Kraft din 
Râșnovă 170 fl. — ErI nopte a fostă

găsită zăcenda în piață în stare de to
tală bețiă o calfă de măsară, căruia i-s’a 
furata cesornicula. — ErI dimineță a 
fosta împușcata cânele șefului stației de
la Dârste, pentru că se bănuesce c’a 
fosta turbata. Cânele mușcase pe copi- 
lula unui lucuitora din Derste și chiar 
pe stăpânu-său. Poliția a trimisa o co- 
misiune, ca să cerceteze, spre a lua mă
surile necesare. — Pe drumă dela Bra- 
șova cătră Vulcana s’a perdută una pa- 
cheta cu haine și cu rufe, și una pan- 
tofa. Cela care l’a găsită, să-la aducă 
la polițiă. ** *

„Husa română", revistă musicală-li- 
terară, după o întrerupere de câteva 
luni, va apăre erășl cu începutula lunei 
Augusta 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 Pla- 
șiu (Balâzsfalva) cela mai multa pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista „Musa Ro
mână" va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același caractera ca și în cursulh 
anului trecuta.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Sân-Petru, 29 Iunie 1889 v.

Esamenula de veră ala elevilora 
dela școla centrală ortodocsă română 
din Sân-Petru, la care este afiliata Să- 
celula și Uciucula, din tractula proto- 
-presbiterala greco-orientala ala Hațegului, 
s’a ținuta Duminecă în 11 Iunie st. v. 
sub presidiula zelosului și neobositului 
domna protopresbitera tractuala Ionă 
Rațiu. Intre număroșii ospețl, cari au 
luata parte la acesta esamena, avurăma 
ondre a saluta și pe Ilustra Ddmnă, ba- 
ronesa Nopcsa, consorta deputatului 
dietala: Nopcsa Elek; pe d-la Iona 
Cornea, notara de cerca în Sântă-Maria, 
pe d-la Nicolae Sâmzeana, învățătora 
grănițărescă în Hațegă.

Răspunsurile elevilora au fosta pe 
deplina mulțumitore din tote obiectele 
de învățămenta. Ilustra Domnă, baronesa 
Nopcsa binevoi și de astădată a premia 
pe elevii clasei nostre, punendu-ne la 
disposițiune o sumuliță de 13 fl. 80 cr. 
v. a., ca să fiă distribuițl pentru cei 
mai diligențl elevi.

Pentru acestă faptă marinimOsă sub- 
scrișii în numele elevilora și ala părin- 
țilora ne ținema de cea mai ferbinte da- 
torință a esprima și pe calea acesta ilus
trului ospe mulțumită publică.

Fiă ca elevii clasei nostre să se bu
cure mai adeseori de astfela de binefa
ceri, căci multe și mari ne sunta năca
zurile și lipsurile.

Paulii Erdeheni, Gheorghiu B. Reitescu,
parochă și președinte învățători diriginte și 
aii Eforiei școlare. secretari aii eforiei

școlare.

Mo tarilii alî tarilort So fern.
Direcțiunea căiloră ferate de stata 

r. u. a publicata în întrega cuprinsula 
său noula tarifa pe zone, ce se va in
troduce dela 1 Augusta stil, nou 1889. 
Mai pe larga ama arătata acesta tarifa 
în Nr. 125 ala foiei nostre, la care mai 
adaugemă acum din noula regulamente 
următorele:

Ce privesce personele : Pentru copiii 
mai mici de doi ani, decă sunta ținuți 
în brațe, nu se plătesce nimica. Decă 
însă copiii ocupă în trena loch separați, 
în acesta casa este a se plăti pentru ei 
taxa prescrisă pentru copiii dela 2 ani 
în susa, pănă la 10 ani, cărora li-se dau 
următorele favoruri: Cu una bileta în
trega potă călători 2 copii; uni copila 
cu bileta de classa III pote călători pe 
cl. II; cu bileta de cl. II pote călători 
pe cl. IH una copiii împreună cu-o 
personă mai în etate. In casa însă, când 
o singură personă duce cu sine mai mulțl 
copii mai mici de doi ani, numai 2 dintre 
acești copii pota fi scutiți de taxe, 
pentru toți ceilalți este a se plăti taxa 
prescrisă pentru copiii dela 2—10 ani, 
care taxă se va stabili adecă așa, că 2 
copii de acestă etate vora pute călători 
c’una bileta întrega. După cum va fi 
trenula ce’lă va folosi, una copila va 
pute călători pe cl. I cu biletă întrega 
de cl. II și pe cl. II cu jumătate bileta 
de cl. IH. Decă esistă îndoelă cu pri
vire la etatea copilului, hotărîrea celui 
mai înalta funcționara ala călii ferate, 
ce va fi de față, e decirlătore.

Trecerea dintr’ună cupeu de classă 
mai inferioră într’ună cupeu de classă 
superioră, decă în acesta se află loch, 
se permite pe lângă plătirea diferinței de 
preța.

In următorele cașuri călătorula pote 
să-și primescă îndărăta prețuia plătită 
pentru biletulă de călătoriă:

1) Decă călătorului nu ’i s’ar pute 
da loch în classa, pentru care și-a scosa 
biletula și decă ela într’o classă mai 
inferioră n’ar vre să călătorescă. Decă 
însă călătorula călătoresce într’o classă 
inferioră din causă că n’a avuta loca 
în clasa superioră, pentru care a plătită 
biletula, ela are dreptulă a cere să’i se 
înapoieze diferința de preța.

2) Decă călătorului ’i s’ar interdice 
a-șî continua călătoria sa din cause de 
bole ori din alte cause, ela pote să ceră 
să’i se înapoieze banii plătiți pentru 
drumula nepercursa de ela, precum și 
pentru bagagiu. Tota așa pote cere că
lătorula să i-se înapoieze prețuia plătită 
și în casula, când trenula din anumite 
cause s’ar opri în drumB.

Decă una călătora, ala căruia bi
leta s’a timbrata deja, s’ar întârzia 
de trend, ela nu mai pote pretinde să i-se

tarii români la moșia poetului nostru Va- 
sile Alexandri.

Autorulă articolului introduce acestă 
scenă prin a spune că, decă la esposi- 
ția trecută din Parisă a avuta cela mai 
mare succesa o capelă de Țigani ungu- 
rescl, de astădată e cu putință să le ia 
locuia o eapelă de lăutari români, ded- 
rece prestațiunile unei astfelă de capele 
au însuflețită odată chiar pe Liszt. Apji 
urmeză astfela :

Petrecândă Franz Liszt la castelula 
lui Vasilie Alexandri, ala celui mai mare 
poeta româna, îșl esprima dorința să audă 
și ela odată pe acești caracteristici cân
tăreți români, și amicul a său se și grăbi 
a dispune să se aducă o astfela de 
bandă.

Erau Țigani din Iași și conducăto- 
rula lora se numia Barbu Lăutarula. 
Toți purtau ună fela de caftane, care 
era încinsă cu una brâu, căciula era din 
piele de berbece și ca încălțăminte pur
tau sandale. Când fură duși în sală, 
unde era adunată o societate numărosă, 
îșl puse fiăcare din ei mâna pe inimă și 
se complimentară adâncă, er stăpânula i 
casei puse de le dete, drepta salutare, să | 

bea câte una păhara de șampaniă. Apoi 
le făcu una semna: Barbu ridică dege- 
tula arătătora dela mâna dreptă, și în 
curenda răsună în sală o musică de tota 
caracteristică. Ca instrumente erau vi
ori (lăute), naiula (fluerula deului Pana) 
și cobza, țimbalula, ale cărui corde se 
bata cu ciocanele.

Barbu cântă cu omenii săi mai ân- 
tâiu un marșa naționala, după a cărui 
terminare boerii români, cari erau de 
față, îi aruncară plini de însuflețire 
bani de aura în păharula bătrânului, c|i- 
cându’i:

„Bea, Barbule, bea măestrule !“
Și bătrânula Barbu sorbi vinula ți- 

nenda banii în gură, pentru-ca apoi să-i 
scoță și să-i sărute cu pietate.

Urmă apoi o melodiă țigănescă, care 
a fosta esecutată în moda răpitoră. Din 
acestă bucată respira întrega melanco
lia a stepei, der deodată cântecula fu 
întrerupta printr’una strigăta șuerătora 
ori prin plânsete ferbințl, și instrumen
tele deteră năvală într’ună prestissimo 
sălbatica, ca una regimenta de călăreți, 
care merge la ataca.

Liszt fu răpită cu totula da acestă I 

admirabilă prestațiune musicală a lăuta- 
riloră, dintre cari nici unulă nu cunos- 
cea notele, și când la fine isbucniră toți 
în aplause, păși și elă cătră bătrânulă 
Barbu, îi arunca bani de aură în păhară și 
ciocni cu elă. Apoi cjise :

„Tu m’ai învățată să cunoscîi mu- 
sica ta, Barbule, acum să o aucjl și tu pe 
a mea!"

Marele virtuosă se așecjâ la piană, 
er ospeții ascultau toți cu încordare amu- 
țindă orl-ce sgomotă.

După o scurtă introducere, impro- 
visâ măestrulă ună marșă..., a cărui me
lodiă o înfrumsețâ cu triluri și cu arppe- 
gii. Se părea că elă însuși e îmbătată 
de melodiă și că a uitată totulă împre
jurată său; se părea că agitațiunea, ce 
i-a produs’o esecutarea cânteceloră de 
cătră ceta Țiganiloră, caută să’șl facă 
drumă.... Ascultătorii, fermecați, nici nu 
respirau. Bătrânulă Barbu asculta ne
mișcată cu ochii mari deschiși și nu’i 
scăpa nici o notă.

După ce se potoli însuflețirea, ce is- 
bucni după acestă improvisare, păși și 
Barbu cu păharulă său de șampaniă că
tră Liszt și’i clise:

„Acum e rândulă meu, măestre, să 
te rogă să bei cu mine!“

Pe când marele artistă ciocnea cu 
Barbu, dise :

„Hei, Barbule, ce did tu de acestă 
melodiă?"

„E frumosă, măestre", răspunse bă
trânulă bardă, „încâtă eu, decă îmi dai 
voiă, așă încerca să o reproducă."

Liszt zîmbi cam cu neîncredere, der 
dete din capă, că consimte. Apoi se în- 
torse lăutarulă cătră orchestra sa, îșl 
propti vidra sub barbă și cântă marșula... 
Nici ună trilă, nici ună arpeggio și nici 
una din celelalte înfrumsețărl ale melo
diei nu lipsi, notă de notă reproduse 
Barbu pe violina sa improvisația pianis
tului. Și orchestra sa îlă acompania, 
toți membrii ei îșl ținură ațintiți ochii 
asupra bătrânului loră conducătoră și, 
ca călăuziți de ună instinctă neamăgi- 
toră, îlă urmăreu în cea mai fină nuan
țare, ce o producea arculă său.

Când în fine amuți celă din urmă 
tonă, Liszt sări în susă, îlă îmbrărișâ 
ferbinte pe bătrânulă și răpită strigă :

„Barbule, ești în adevără ună ar
tistă din grația lui Dumnedeu, tu ești 
și mai mare decâtă mine!"
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reîntorcă banii de călătoria și nici să ’i se 
dea altfeliu de despăgubire ; îi stă însă în 
drepții a călători cu aceltt biletă în 
aceeași di seu în diua următore, decă 
imediatîi după ce a rămasă de trenă îșl 
va arăta biletulă șefului de gară și va 
cere dela acesta, ca să-lă provedă cu 
semnulă prescrisă pentru ulterioră vala
bilitate.

Decă călătorulă, fără a fi provocată, 
arată conductorului îndată după suirea 
sa în trenă, că din causa lipsei de timpă 
nu și-a putută scăte biletă, elă are să 
plătescă taxa prescrisă cu ună plus de 
60 cr. Totă așa are să plătescă în casulă 
când cu același biletă ar vre să călă- 
torescă mai departe decâtă pănă unde 
a plătită, numai câtă acesta are s’o de
clare conductorului înainte, căci decă 
n’ar declara înainte și ar călători mai 
departe cu același biletă, elă este cla
sificată între cei ce călătorescă fără 
biletă.

Călătorii fără biletă și cei ce călă
torescă cu biletă nevalabilă suntă supuși 
la o taxă îndoită a drumului percursă 
de ei. Decă însă nu se pdte constata a- 
nume, la ce gară s’au urcată în trenă, ei 
au să plătescă îndoită taxa pentru în- 
trega liniă percursă de același trenă său 
celă puțină au să plătescă 3 fi. 60 cr.

Decă se află, că ună călătoră cu 
biletă de clasă inferidră călătoresce într’o 
clasă superioră, elă are să plătescă în
doită diferența de preță începândă dela 
loculă unde s’a suită în clasa superioră. 
Decă însă nu se pdte constata pe deplină 
loculă unde s’a suită în classa superioră, 
elă are să plătescă îndoită diferența de 
preță încependă dela gara la care și-a 
scosă biletulă pentru clasa mai de josă, 
respective are să plătescă o pedepsă de 
celă puțină 3 fi. 60 cr.

După începerea călătoriei nu este ier
tată a da biletulă altuia. Decă se va des
coperi, că cineva călătoresce cu biletulă 
altuia, |se consideră că călătoresce cu 
biletă nevalabilă și este supusă amen- 
dei prescrise pentru aceștia.

Ce privesce bagagiulă. Taxa pentru 
bagagiu se socotesce după bucăți în flo
rini v. a., astfelă:

Pentru bucăți în greutate ele:
1—50 51—100 peste 100 kl.

După distanță dela:
1—55 chilometri 0.25 0.50 1.00
56-100 „ 0.50 1.00 2.00
peste 100 „ 1.00 2.00 4.00

Ou sine în cupeu pdte să ducă că
lătorulă numai ceea ce îi este de lipsă 
pentru călătoria, d. e. îmbrăcăminte, 
mici, cutii etc. Potă să ia cu sine însă 
și alte obiecte mici, decă acestea nu in- 
comodeză pe consoții de călăteriă. Obiecte 
cari pdte ușoră să se aprindă, mai vîr- 
tosă ÎDsă arme încărcate, prafă de pușcă 
etc.,cum și ori ce fluidități, cari ară pute 
pricinui pagube, nu potă fi transportate 
nici în cupeulă pentru persone, nici ca 
bagagiu. Venătoriloră însă, cum și per- 
soneloră aflătore în serviciulă publică, 
li-se permite a-șl duce cu sine și ar
mele loră.

Insoiixxțare.
„Societatea Transilvania." Cu înce- 

pere dela I-iu Octomvre st. n. a. c. 
acestă societate are de dată ună stipen
diu în sumă de lei (1600) una mie șese 
sute anuală, plus taxe de înscriere și 
bani de drumă.

Acestă stipendiu se dă pentru litere. 
Loculă studieloră va fi Universitatea din 
Viena.

Doritorii de a ocupa acestă stipen
diu voră adresa cererile loră în Bucu- 
rescl, cătră Comitetulă Societății „Tran- 
silvania^, Strada Plantelorîl 24, celă multă 
pănă la 25 Augustă viitoră st. n., înso
țite de următorele acte:

1. Actă de boteză ; 2. Atestată de 
bacalaureată (maturitate); 3. Atestată de 
perfectă sănătate; 4. Actăde bună purtare;
5. Actă, prin care să se constate auto
biografia sa (Circulus Vitae) și în fine
6. O declarațiune, prin care se obligă, ca 
după terminarea studieloră să servescă 
în partea locului.

La acestă stipendiu potă concura 

numai tineri români din orl-ce parte de 
peste CarpațI.

Bucurescl, 5 Iulie 1889.
Comitetulu Societății.

*
Locuri de bursieri la școla centrală 

de agricultură și silvicultură la Herăstrău 
in Bucurescl.

Bursele la acestă școlă se dau fără con
cursă absolvențiloră de liceu, după or
dinea de înscriere. Cererile se voră adresa 
ministerului agriculturei în Bucurescl 
pănă la 24 Augustă 1889.

Pentru tinerii, cari au celă puțină 
4 clase gimnasiale, reale, normale seu 
comerciale, se va ține concursă la 25 
Augustă 1889, orele 9 dimineța, în lo- 
calulă școlei de agricultură dela Herăs
trău, înaintea juriului compusă din pro
fesorii șcălei.

Pe lângă condițiunea. de mai susă, 
aspiranții trebue să întrunescă următd- 
rele condițiunl: a) Să fiă Români; b) Să 
aibă o constituția robustă și versta între 
17—23 de ani împliniți la 1 Septemvre 
1889; c) Să fiă vaccinați; d) Să presinte 
ună actă dovedindă lipsa de mijloce, 
liberată de autoritatea comunală și vi
zată de perceptorulă locală.

Etatea se va dovedi prin actulă de 
nascere. Mediculă școlei va visita pe 
aspiranți, spre a se convinge asupra con
stituției loră fisice.

Materiele, asupra cărora voră fi esa- 
minațl concurenții, suntă următorele: 
aritmetica, geometria, fisica, tote ramu- 
rele din istoria naturală, geografia și is
toria țărei.

Asupra acestoră materii se va ave 
în vedere programa școleloră secundare. 
Se va insista însă mai cu semă asupra 
fisicei elementare, asupra chimiei mai 
desvoltată decâtă se dă în gimnasii: 
metaloizl și metale ; echivalenți; nomen
clatura și notațiunea chimică, noțiuni 
generale despre analise, chimia elemen
tară a oxigenului, hidrogenului, azotului, 
carbonului, aerului, apei, acidului carbo
nică, amoniacului, fosforului, sulfului, si- 
liciului, potasiului, sodiului, calciului, fe
rului, materiele vegetale, amidonă, za- 
hară, celulosa, glutenă, chlorofila.

Din mineralogiă se va da mai multă 
atențiune roceloră celoră mai însemnate.

Din botanică: organografia șifisio- 
logia vegetală, mai pe largă ca în gim- 
nasiu; clasificațiunea plantelorfl, artifi
cială și naturală, cele mai cunoscute fa
milii : graminee, leguminose, crucifere, 
rosacee, composite, amentacee, ombeli- 
fere etc. în desvoltare.

Spre a pute dobândi o bursă, con- 
curentulă trebue să obțină la esamenulă 
de admitere celă puțină media 12 din 
20 puncte.

Cererile pentru tinerii de acestă ca
tegoria se voră adresa direcțiunei școlei 
de agricultură dela Herăstrău în Bucu
rescl pănă la 24 Augustă 1889.

Posturi vacante.
Posturi de profesori și învățători. La 

institutulă pedagogico-teologică gr. or. 
din Aradă este de ocupată postulă de 
profesoru pentru catedra de geografiă, 
istoriă și limba și literatura română, și 
postulă de profesoră pentru catedra de 
sciințele naturale , economiă și limba 
germană. Salarulă câte 900 fl. pe ană 
și dreptulă la quinquenalie. Petițiile 
suntă a se adresa la consistoriulă gr or. 
din Aradă pănă în 22 Iulie v.

Postulă de învățătoră și cantoră gr. 
or. în Jadaniu, diecesa Aradă. Salară 
anuală de 126 fl. bani gata și în natu
rale: mai multe venituri, 4 jugăre pă- 
mentă arătoră, o grădină de 800 stân- 
jinl, cuartiră ect. Petițiunile suntă a se 
adresa d-lui Archipă Munteană, inspec
tară de scole, în Mănăstirea Hodoș-Bo- 
drogă (p. u. Zâdorlak; corn. Timișă). 
Terminulă de concursă 6 (18) Augustă.

Postă de învățătoră și cantoră gr. 
or. în Baratezu, diecesa Aradă. Salară 
300 fl. și venită în‘ naturale. Petițiile 
suntă a se adresa d-lui Archipă Mun- 
teanu în Hodoș-Bodrogă (u. p. Zâdorlak) 
pănă în 20 Iulie st. v. Dela petențl se 
cere, ca mai nainte să cânte la biserică 
în vre-o Duminecă ori sărbătore.

Postă pentru 3 învățători la școla 
civilă de fete cu internată a „Associațiu- 
neiu în Sibiiu, cu salară anuală de 700 
fl. și 150 fl. bani de cuartiră, cum și 
pentru o învățătore la aceeași șcdlă, cu 
salară anuală de 400 fl. și provederea 
completă în internată. Petițiile suntă a

Tipuri Oii vieța animlsM
Pentru poporu și tinerime de Dr. Carol Rothe 

Traducere liberă.
(Urmare.)

Animalele vertebrate.

Mamiferele.
Caracterulă maimuțeloră ’lă putemă 

cunosce din descrierea cea viuă a călăto- 
riului franceză Lavaillant.

Acesta avea cu sine în călătoriile 
sale prin Africa de mecță-cli ună paviană, 
pe care-lă chiăma Kees și care-i era de 
mare folosă. „Eu l’amă făcută familia- 
rulă meu“, istorisesce elă. — „Când 
aflamă fructe său rădăcini, pe cari înso
țitorii mei HotentoțI (omeni din părțile 
acelea) nu le cunosceau, nu ne atingeamă 
de ele pănă ce nu le gusta mai întâiu 
Kees. Decă elă le arunca, atunci noi 
totdeuna damă cu socotela că acelea 
seu au gustă neplăcută seu că erau stri- 
căciose și atunci le lăsamă neatinse. 
Kees avea încă o însușire și mai pre- 
țiosă: elă era păzitorulă meu celă mai 
bună, căci atâtă diua câtă și noptea 
săria deodată în susă la celă mai mică 
semnă de periculă. Prin strigătulă său 
și prin semnele sale de frică noi totde
una gâceamă că inimiculă este aprope 
fără de a fi băgată cânii ceva de semă. 
Aceștia s’au lăsată mai în urmă cu totulă 
în grijea lui Kees și durmeau de totă li
niștiți. Eu luamă pe Kees adeseori cu 
mine la vânată și îndată-ce observa că 
voescă să plecă la vânată era plină de 
bucuriă. Pe cale se suia bucurosă pe 
pomi ca să caute după gumi, care-i plă
cea forte tare. Uneori elă îmi desco
perea în câte ună ungheță ală vr’unei 
stânci seu în câte o scorbură, miere. 
Când nu găsea nici gurnl nici miere 
atunci totdeuna o pățiamă cam șodă cu

se adresa comitetului „Associațiunei tran- 
silvaneu pănă la 15 Augustă n. c.

Postă de învățătoră și cantoră la 
șcdla capitală română gr. or. din S. Se- 
beșu, archidiecesa Sibiiu. Salară 350 fl., 
er după serviciu de 5 ani 400 fl. Peti
țiile suntă a se adresa oficiului protopo- 
pescă gr. or. din S. Sebeșă, pănă în 31 
Iulie v.

Postă de învățătoră la școla conf. 
gr. or. română din Coșteiu, protop. Fă
getului (com. Carașă-Severină). Salară 
150 fl. bani gata și mai multe venite în 
naturale. Petițiile suntă a se adresa la 
oficiulă protopresbiteratului gr. or. rom. 
ală Făgetului pănă în 1 Augustă v. c.

Postă de învățătoră la șcdla conf. 
gr. or. română din Bomânesd, protopresb. 
Făgetului. Salară: 350 fl. bani gata și 
alte venite în naturale. Petițiile suntă 
a se adresa la oficiulă protopresbiterală 
gr. or. rom. ală Făgetului pănă în 24 
Iulie v. c.

Postulă de notară la judecătoria 
cerc, din Măhaciu Terminulă de con
cursă 26 Iulie.

Stațiuni parochiale: Chisindia, parochiă 
gr. or. de cl. II, diecesa Aradului prot. 
ButenilorQ. Venită anuală 605 fl. Pe
tițiile suntă a se înainta comitetului 
parochială prin oficiulă protop. pană la 
16 (28) Iulie, când se voră presenta și 
concurenții.

Denia, parochiă gr. or. de cl. II, 
diecesa Caransebeș'!, protop. Ciacovei. 
Salară: o sesiune parochială cu venită 
de 385 fl., birulă parochială dela 200 
case și stola obicinuită. Casa parochială 
lipsesce. Petițiile sântă a se adresa 
d-lui Paulă Miulescu, protop. în Ciacova. 
Petenții voră fi puși mai întâiu la probă 
în cântări și cuvântări bisericescl. Ter
mină de alegere 30 Iulie v.

Stipendii: In alumneulă „Jigaiană* 
din Oradea-mare se voră primi pe anulă 
scol. 1889—90 încă 6 elevi români gr. 
or. dela gimnasiulă, școla reală seu aca
demia de drepturi din uradea-mare, că
rora li-se va da gratuită provederea 
completă. Petițiile suntă a se adresa 
pănă la 1 (13) Augustă d-lui protopopă 
Toma Păcală în Oradea-mare, pentru 
Senatulă fundațiunei Jigaiane.

elă — Elă îșl căuta atunci rădăcini și 
le mânca cu mare plăcere: mai alesă îi 
plăcea ună anumită felă de rădăcini, pe 
cari și eu le aflamă în paguba lui gus
tase și recoritare, și pe cari voiamă cu 
totă prețulă a le împărți cu elă. Der 
Kees era viclenă , — căci îndată ce 
găsea câte o astfelă de rădăcină și eu 
nu eramă destulă de apropo de elă, ca 
să-mi potă lua partea mea, o mânca cu 
cea mai mare grabă și se uita cu ochii 
ațintiți la mine. Elă măsura bine calea 
ce-o aveamă pănă la elă, și eu în totă- 
deuna ajungeamă prea târcjiu la elă. 
Când însă se înșela în socotela sa și eu 
ajungeamă mai de grabă la elă, decum 
a așteptată, se încerca a ascunde iute 
rădăcina; der atunci îlă sîleamă cu câte 
o palmă bună a-ml da partea mea. De- 
altmintrelea pentru acesta nu se prea 
mânia pe mine și iute deveneamă erășl 
prietini buni ca și mai înainte. Elă se 
pricepea de minune bine a apuca pe 
furișă la mijlocele de traiu, mai alesă la 
lapte caro îi plăcea multă. Omenii mei 
adeseori îlă frecau cu biciulă pentru 
astfelă de lucruri, der nici acestă mij- 
locă nu ajuta nimică. Eu însumi încă-lă 
biciuiamă uneori, atunci însă fugea der 
se reîntorcea la cortă pănă ce nu înopta. 
Odată voiamă să mancă de amedl și pe 
când era să mă apucă de mâncare am 
audită de odată glasulă unei paseri pe 
care nu-o cunosceamă. Am lăsată numai 
decâtă mâncarea, mi-am luată pușca și 
cu o săritură am fostă afară din cortă. 
După ună pătrară de oră m’am reîntorsă 
cu paserea în mână, spre marea mea 
mirare însă n’am mai aflată nimică din 
mâncare : Kees mi-a fostă mâncată a- 
mecla și apoi s’a făcută nevădută. De 
altădată când a mai făcută câte o posnă 
de acestea se îndatina totdeuna a so 
întărce fără sgomotă pe timpulă când 
beamă ceaiu prefăcându-se de totă ne
vinovată; și ca și când nu s’ar fi întâm
plată nimică se aședa la loculă îndati
nată, însă în sera acesta nu s’a mai 
arătată de locă. Dedrece nici în cjiua 
următore nu l’a vădută nimenea, eu în- 
tr’adevără am devenită neliniștită și în- 
grijeată, credândă că l’așă fi perdută 
pentru totdeuna. In diua a treia îmi 
spuse însă unulă din ămenii mei, care 
a adusă apă, că elă a vădută pe Kees, 
deră îndată ce l’a Rărită Kees s’a as
cunsă dinaintea lui. Eu t>m pornită 
numai decâtă și am căutată crucișă și 
curmedișă prin ținutulă acela după Kees. 
Deodată audiiu însă ună strigătă ase
menea aceluia ce-lă făcea Kees când mă 
reîntorceamă dela vânată, și când din 
întâmplare nu a fostă așa do fericită ca 
să mă însoțescă. Eu mă uitaiu împrejură 
și-lă vădui cum se încerca a se ascunde 
în crengile unui arbore. L’amă strigată 
numai decâtă pe nume ; îi făcui semnă 
să se cobor© și să vină la mine. Deră 
elă nu s’a încredută semneloră mele 
prietinesci și eu am fostă silită să mă 
suiu în arbore, ca să-lă aducă josă. 
Ajungândă josă, nu a fugită și am 
mersă apoi la olaltă cătră loculă, unde 
amă fostă poposită. Aici îșl aștepta sor
tea, deră eu nu i-am făcută nimica, căci 
totă nu mi-ar fi folosită nimica. Gând 
so întâmpla, ca să ia din mâncări pe 
furișă, mai întâiu se arunca vina totă 
numai pe Kees, și mai totdeuna cu 
dreptă. Odată s’au fostă furată în vre-o 
câteva dile de-a rendulă ouăle, ce le 
oua o găină. Eu am voită să mă încre- 
dințeză și să vădă, că într’adevără cine 
este hoțulă ouăloră. De aceea într’o bună 
dimineță m’amă pusă la pândă și amă 
așteptată, pănă ce a ouată găina. Kees 
ședea chiar în carulă meu; de abia a 
aurită cotcorocjitulă celă dintâiu ală gă- 
inei, prin care făcea cunoscută că a 
ouată, și sări numai decâtă josă din cară, 
ca să fugă la ou. îndată ce m’a văcjută, 
a stată pe locă și se prefăcea, ca și când 
se legăna încolo și încoce câtva timpă 
și ochii îi luciau într’ună modă cu totulă 
neobicinuită; în scurtă elă a întrebuințată 
totă înșelăciunea, ca să mă depărteze din 
loculă unde eram și să mă înșele asupra
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planului, ce voia sâ-lă îndeplinâsc.ă. Pur
tarea lui cea fățarnică m’a întărită și 
în presupunerea mea; îndată mă și în
credințai despre acesta; pentru ca și eu 
să-lă înșelă, am întorsă spatele cătră lo
cuia unde a ouată găina; vâc|en(ia efo 
acesta, numai decâtă a sărită iute cătră 
cuibulă găinei. Am fugită iute după elă 
și am ajunsă chiar atunci, când a stri
cată oulă și îlă înghiția. Atunci l’am 
pedepsită acolo pe locă pe mișelulă de 
Kees pentru fapta sa, der nici acâstă 
pedepsă aspră nu l’a împedecată a fura 
ârășl ouă prospete.

Cimpansuljî

Cimpansulă este unulă dintre cele 
mai mari maimuțe. Față de elă s'au 
făcută cele mai însemnate observa- 
țiunl; așa l’au vâdută omenii îndepli- 
nindă pe corăbii serviciile matroziloră, 
ba încă pe o corabiă elă a fostă învă
țată a încălcji cuptorulă de pane. îndată 
ce cuptorulă avea gradulă de căldură 
de lipsă, fugia iute la pâneriu (brutară) 
și’i da acesta să înțelegă. Altă maimuță 
de acestea învățase a mânca la mesă 
ca și ună omă cu purtările cele mai 
bune. In ună modă cu totului totă ciu
dată se apăra ună cimpansă de o mâță, 
cu care bucurosă se juca și de ale cărei 
ghiare fusese cu ună prilegiu orecare 
în modă neplăcută sgăriată. Elă cerceta 
cu grije piciorele mâței și dupăce a 
descoperită ghiarele cele ascuțite, le-a 
ruptă pe tote una după alta cu dinții 
cu cea mai mare linisce ; de acum îna
inte a putută să se joce liniștită cu 
mâța.

In menageria (ună locă unde suntă 
adunate animale vii de multe feluri) 
din orașulă Hamburgă aucji odată o fe
meiușcă (femelă) de cimpansă, cu nu
mele Molii, bătându-se ună cuiu prin do- 
sulă unui părete ală locuinței sale. Când 
a vădută că verfulă cuiului ese din pă
rete, apuca vasulă, din carele bea apă și 
bătu cuiulă ârășl îndărăptă. Gaura ce s’a 
ivită după eșirea cuiului din părete i-s’a 
părută că-i este spre greutate și ea a 
încercată a o astupa în deosebite moduri 
așa, că aduna paie și alte lucruri mici 
de pe josă și se sîlia a astupa gaura din 
părete, der înzadară, căci tote cădeau 
erășl josă. In urmă ea se sui în ună 
pomă, rupse cu dinții o crângă și astupă 
cu acesta gaura din părete. Crânga nu 
căcju josă și Molli a fostă prin acesta 
pe deplină mulțămită.

Maimuța capucină seu maimuța din 
țera Cap.

Acestă maimuță, ce se ține de grupa 
maimuțeloră cu code lungi, este adusă 
adeseori în Europa; prinsă de tinâră, ease 
pote forte ușoră îmblâncji. Puterile ei 
spirituale suntă forte mari. Ea îuveță 
în curendă a-șl cundsce puterile sale și 
devine ca o jumătate de animală de 
casă — așa, îucâtă o maimuță de acestea 
s’a întorsă de bună voiă în prinsorea, 
din care odată a fostă eșită. — Ea în- 
veță multe lucruri, mai alesă înse numai 
de acelea, dela cari așteptă orecare folosă. 
Așa ea înveță a deschide cutii, a căuta 
buzunarele domnului său ș. a. Totă-o- 
dată ea ’șl înmulțesce cu timpulă cu- 
noscințele sale. O maimuță de acestea 
a primită odată ună ou și pe acela l’a 
spartă așa de cu ne-grije, încâtă atâtă 
albușulă, câtă și gălbinușulă oului a cursă 
din găoce. A doua 6ră, când a mai pri
mită ună ou, a spartă numai puțină coja 
oului la ună capă și bău apoi cu grije 
oulă. Unei alte maimuțe de soiulă acesta 
îi da domnulă ei totdâuna câte o bu
cată de zăhară învăluită în hârtiă. Câte
odată îi da și câte-o vespe învăluită în 
hârtiă în locă de zăhară. Când a primită 
pentru ântâia dată vespea învăluită în hâr
tiă în locă de zăhară — desfăcu ca tot
deuna iute hârtia, ca să scotă zăharulă, 
der deodată, se ivi din hârtiă în locă 
de zăhară o vespe, care o și înțăpâ pe 
sărmana maimuță. In viitoră, de câte ori 
primia zăhară sen altceva bună de mân
care învăluită în hârtiă, ținea totdeuna i 

lucrulă primită la urechiă și desfăcea 
hârtia numai atunci, când nu au<jia nici 
o mișcare în hârtiă. Aceste maimuțe 
se sîlescă cu totdeadinsulă a asculta de 
semnele domniloră săi și a învăța din 
pățănii. Intemplându-se să se taie vre
odată cu cuțitulă, nu se mai apropie de 
acelă cuțită, decâtă cu o grije forte mare 
seu de locă. După ce o maimuță de 
acestea a fostă învățată a sparge nucile 
cu petra seu cu ciocanulă, sparse și 
cutii seu alte lucruri, pe cari nu le putea 
desface.

Ordinea a 2-a. Cheiropterele său ani
malele ce au la mâni și la piciâre 
o membrană, cu ajutorulu căreia 

potu sbura.
La cheiroptere, mulțămită modului 

loră de vieță, tare cu greu pote să fiă 
observată vieța, ori pornirile și însu
șirile loră de cătră omeni. Dăr totuși 
ele dau semne de mari însușiri spiri
tuale. Unele soiuri se potă îmblândi și 
le place a fi nutrite cu lapte și insecte. 
Tăte felurile însă suntă tare prevădătdre 
și sciu tare bine, ca să scape de aleșui- 
rile inimiciloră loră. Cu o unghiță, de 
care este acățată ună fluture, înzadară 
am încerca să le prindemă. Ele se apropie, 
ce-i dreptă, de fluturele ce plutesce în 
aeră, der descopără în curendă funia cea 
fină a unghiței și nu se lasă a fi amă
gite, ca să încerce a mânca din acelă 
fluture.

Ună gradă de socotință bătătoră 
la ochi a observată Kolenati la ună li- 
liacă. Acestă liliacă cruța în modă neo
bicinuită pe o muernșcă de fluture, fiind
că elă a observată, că acea muerușcă a 
dată nascere la mai mulțl bărbătușl, ce-i 
serviau de o pradă bogată.

Ordinea a 3-a. Insectivorele seu 
mâncătorii de insecte.

Mâncătorii de insecte se deosebescă 
în parte prin aceea de celelalte animale, 
că ei îșl facă locuințe măiestrite sub 
pămentă, precum este sobolulă și deose
bitele feluri de șorecl cu botulă ascuțită. 
Toți suntă însă nisce animale răpitore 
mici, îndrăsnețe, cari prindă cu înșelă
ciunea seu cu puterea pe alte animale 
mai mici și apoi le mănâncă. Din causa 
trebuinței loră celei multe de nutrementă, 
aceste animale aducă și ună ore care 
folosă: că stîrpescă multe animale stri- 
căciose.—Sobolii și șorecii cei cu botulă 
ascuțită, în lipsă de nutremântă nu cruță 
chiar nici animalele de nâmulă loră.

Ariciulă se pote cu timpulă și îm
blândi. După-ce este prinsă, mai ântâiu 
este forte fricosă și petrece mai multă 
în starea lui adunată ca ună globă. Pe 
încetulă se lungesce și se uită cu atențiune 
(prevedere) împrejurulă său. Indatăce 
observă omeni, este cuprinsă de frică și 
se adună erășl ca ună globă. Dâcă însă 
după multe încercări observă, că nime
nea nu-i face vre-ună rău, se îndatineză 
cu omulă, devine plină de încredere și 
blândă, la cuvintele blânde ese din lo
cuia său ascunsă și bucurosă ia cu gura 
bucățica cea gustosă din mâna îngriji
torului său; în decursulă dilei însă elă 
este ascunsă în ună ungheță, cătră seră 
începe a fi vioiu. fuge încolo și încoce 
p ia casă, vânândă după insecte.

Ordinea a 4-a. Animalele râpitâre.

Animalele răpitore și-au câștigată 
prin tăria și dibăcia loră domnia peste 
cele mai multe animale. Nu puține po
sedă și ună gradă mare de puteri spi
rituale, și unele trebuescă numărate între 
animalele cele mai deștepte și între 
acestea mai înainte de tote este de a 
se socoti cânele celă deșteptă, acestă 
animală, ce pote că de mii de ani s’a 
împrietenită cu omenii. Der și alte multe 
feluri de animale neîmblâciite din felulă 
acesta posedă ună gradă înaltă de cu
getare. Seu 6re nu a devenită vulpea 
proverbială? Mâța și alte animale de 
felulă acesta suntă în privința vicleniei 
tare aprope de vulpe. La animalele a- 
cestei ordini aflămă ună numără mare 
de esemple în privința acesta.

Cânele postilonului (surugiului).

In marca Brandenburg se află ună 
sată numită Liebnig. Poștarulă de acolo 
avea ună servitoră tare credinciosă, ca
rele ca postilonă avea să facă în totă 
cjiua calea dela Liebnig pănă la orașulă 
Crossen; acestuia i-a cinstită domnulă 
său ună câne, . arele se îndatina a în
soți mai totdeuna pe noulă său domnă 
în cjihbca lui călătoriă. Intr’o di s’a în
tâmplată că poșta n’a sosită. Poștarulă 
aștepta înzadară. In urmă sosesce sera 
târdiu cânele postilonului, gâfăindă de 
ostenelă și lătrândă câtă se pote de tare, 
fiindă neliniștită în modă cu totului totă 
neobiclnuită. Când a zărită pe poștară, 
a sărită înaintea lui, a începută a urla 
(hăuli) și a-lă trage cu dinții de vestminte. 
Poștarulă a presimțită purtarea cea ne
obicinuită a cânelui; poruncesce să i-se 
pună șâua numai decâtă pe cală și su- 
indu-se călare, apucă pe calea ce i-o 
arăta cânele. La calea jumătate află ca- 
rulă jăfuită și fără servitoră. Cânele 
fuge iute în tufișulă din apropiere și 
fiindă urmărită de poștară, acesta află 
în tufișă pe servitorulă său ucisă.

0cârmuirea a cercetată cu totdea
dinsulă după făptuitoră, der înzadară.

După ună pătrară de ană merse 
într’o 41 poștarulă călare, însoțită de 
cânele său, pănă la orășelulă Crossen. 
Reîntorcendu-se din acelă orășelă, etă 
că cânele sare de-odată ca turbată în 
ună modă neobicinuită asupra unui 
tunară, ce stătea răzimată de o casă și 
voia cu orl-ce preță să-lă mușce, deși 
pănă atunci nu a mai fostă sărită asupra 
nici unui omă. Tunarulă s’a apărată dră- 
cuindă și înjurândă. Poștarulă, de sine se 
înțelege, și-a cerută iertare dela tunară 
pentru îndrăsnâla cânelui său, cugeta 
însă în sine, că totă trebue să fiă ceva 
în acestă lucru neobiclnuită, că a sărită 
cânele său celă de altcum forte blândă 
fără nici ună prilegiu asupra tunarului, 
care stătea liniștită lângă acea casă. Cu
prinsă de zăpăcâla acestei întâmplări, îi 
veni în minte acelă cugetă, ca să se ducă 
la mai marele regimentului dela milițiă 
și să-i istorisescă pățania sa, ceea-ce nu
mai decâtă a și făcută. „Dragulă meu-, 
îi 4ise mai marele regimentului, „aibl 
puțină răbdare, eu voiu merge numai 
decâtă în casarmă și vciu cerceta asupra 
prea tristei întâmplări, de care mi-ai 
istorisită mai adinâurU. Mai marele re
gimentului plecă numai decâtă cătră ca
sarmă, însoțită de poștară și de cânele 
acestuia. Ajunși acolo, câtă ce zăresce 
cânele pe tunară, deodată se repede 
ca turbată asupra lui, îlă trântesce la 
pământă și’lă urmăresce pe trepte în 
susă cătră podă, a cărui ușă era deschisă. 
Urmărită fiindă tunarulă de mai marele 
regimentului și de alte căpetenii dela 
milițiă, precum și de poștară, aceștia ’lă 
găsescă pe tunară susă în podă în o 
cameră căutândă prin nisce paie. Numai 
decâtă s’au cercetată cu deamânuntulă 
acele paie și s’a aflată acolo o rarte 
din lucrurile furate odinioră dela carulă 
de poștă, când cu prilegiulă uciderei ser
vitorului dela poștă. Va urma.

Din traista cu minciunile.
Te siipezl ele -4.

Ună cioroiu, plină de atâtea pâcate, 
câte găini și gâsce lipsieu de prin sate, 
se duse la preotulă sâ-lă spovedâscă. 
Preotulă îi dete ună canonă aspru : sâ 
4ică „Tatălă nostru“ și „Născâtoreu de 
77 ori pe 4i o lună întregă. Țiganului 
i-se păru socotâla mare și deci începu 
sâ se târguiescă cu preotulă , der 
acesta rămase neînduplecată.

Intr’altă di Țiganulă se duse la pre
otulă, pe care’lă găsi în curte gata să 
plece de acasă.

— Bună 4iua, părinte!
„Mulțam, fătulă meu11,
— Bună vremea, părinte!
„Mulțam, fătulă meu".
— Norocă bună, părinte!
Preotulă îșl încreți sprîncenele, der 

totuși îi mulțumi.

— Să dea Dumnedeu bine, părinte! 
grăi Faraonulă a patra oră.

Vădândă acum părintele, că cidra 
face șagă, îșl ridică bățulă ca să-lă lo- 
vâscă.

— Haoleo, sfinte părinte, dâr ușoră 
ești la supărare — grăi Faraonulă ferin- 
du-se din cale — te superi de 4, și Ta- 
tălă sfântă din ceră să nu se supere 
de 77?

MULTE SI DE TOATE._____________ 5____________________ 
înșelătoria la loteria mioă.

Mare sensațiă a făcută în totă țâra 
întâmplarea ne mai pomenită a Ungu
rului Melchioră Farkas, care câștigase 
în luna asta 480,000 fl., adecă o jumă
tate de milionă, în loteria mică din Ti
mișora. Se scie preste totă, că lo
teriile suntă sărăciă pentru țările, în cari 
se mai susțină. Numai în Austro-Unga- 
ria și Italia mai esistă astfelă de așe- 
4ăminte, cari nu suntă decâtă ună is- 
voră de sărăcire pentru o mare parte 
din locuitorii acestoră țări, cari prin jo- 
culă de loteriă ajungă la sapă de lemnă. 
Der sinuciderile, cari se întâmplă din 
causa jocului nebună la loteriă, cine le 
mai bagă în sâmă?

Destulă că noroculă lui Farkas a 
pusă pe mulțl pe gânduri, făcându-i să 
se întrebe: ce visă minunată a putută 
ave acestă Ungură, de a pusă în loteriă 
ca să câștige o jumătate de milionă ? 
Multe minuni se întâmplă în Țera-Ungu- 
râscă. Der asta era prea cu corne. Nu-i 
vorbă, statulă s’a arătată galantă, a plă
tită câștigulă numai decâtă lui Farkas, 
care a plecată apoi la Viena, unde s’a 
preumblată câteva dile. Vine pe urmă 
în Budapesta, dăruesce cu miile pentru 
Kidturegylet și scriitorii unguri (forte po
trivită !), promițândă (îi da mâna să 
promiță) că va dărui și mai multă, decă 
va scăpa de alte dări.

Der ce să ve4l? Direcțiunea din 
Viena întrebă la direcțiunea ungurâscă 
din Timișora, decă nu s’a făcută vre-o 
mișculanță la tragere ? Cercetările făcute 
au avută ună resultată surprin4ătoră și 
ne mai au4ită în țâra ungurâscă. înșe
lăciunea s’a dată pe față și Farkas, celă 
de toți invidiată, este adl nenorocită. 
Elă petrece acum în temniță cu alțl doi 
funcționari dela direcțiunea loteriei din 
Timișora. Ca tovarășă în geșeftă li se 
va asoția în curendă și o femeiă miste- 
ridsă, cunoscută sub numirea „femeia 
cu haine negre“, pe care poliția a ur- 
mărit’o și a arestat’o.

Geșeftulă de câștigă l’au deprinsă 
aceștia mai dinainte. Se vorbesce că Far
kas a făcută și mai înainte trei câștiguri 
mari, totă la acâstă loterie. Elă susține 
că tote câștigurile lui suntă o urmare a 
combinației lui (mai bine a loră) minu
nate ; 200,000 fl. i-a confiscată sta
tuia deja. Voră suferi de sigură și Kul- 
turegyletulă și scriitorii unguri. Cerce
tarea încă nu este terminată.

*
Despre eclipse.

(Credințe poporale.) Se scie, că în 
sâptâiuâna trecută a fostă o eclipsă par
țială de lună. Etă câteva noțiuni și de
talii asupra acestui fenomenă naturală, 
totodată dămă și câteva credințe popo
rale în acâsta privință:

Eclipsele lunare se întâmplă când 
este luna plină; și când în acelașă timpă ; 
sorele apunendă, luna răsare. Atunci 
globulă nostru se află în liniă drâptă 
între sore și lună. Luna îșl împrumută 
lumina ei dela sore, ale cărui rade se 
reflectă prin ea asupra globului pămân- 
tescă și producă lumina lunei. Se în
tâmplă, dâr că pămentulă sâ fiă în drep- 
tulă sorelui și sâ facă umbră lunei și a- 
tunci ea se întunecă și se face, cum se 
dice, eclipsă. Când pământulă umbresce 
totă disculă lunei, se face eclipsă totală, 
și când umbresce o parte, se face eclipsă 
parțială, după cum a fostă și eclipsa a_ 
câsta. Deci eclipsa este visibilă pentru 
toți locuitorii pământului din emisferulă 
cu fața spre luna plină.
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Fiinda vorba de eclipsă, credemfi 
că ar fi nemerita a arăta cum unele po- 
pore inculte creda, cum că sorele seu luna 
întunecată se mănâncă de vârcolaci, seu 
bălaurl, seu smei. Etă și douâ anecdote 
în acesta privință:

Nisce locuitori din * au spintecată 
una animală scoțendu-i intestinele ca 
sâ scotă luna afară, pe care credeau ei 
că o înghițise animalulă pe când bea apă 
dintr’ună Iacă, în care se reflecta disculă 
lunei și care s’a întâmplată tocmai atunci 
a se eclipsa.

La 29 Iunie 1860, s’a afișată în 
totă orașulă cantonului din China urmă- 
torea circulară privitore la viitorea e- 
clipsă lunară:

„Mandarinulă Lu, guvernatoră etc. 
Rugați-vâ a se da ajutoră lunei ca să nu 
se înghiță în a 15 a cji a lunei, a 6-a a 
anului, a 10-a a secolului curentă. Luna, 
care este amenințată a fi mâncată de 
smeu, se va eclipsa în aceea di 6csă la 
11 ore și 10 minute; toți Mandarinii, 
civilii și militarii cu totă poporulă sun
teți datori a stărui, apăra și scăpa luna 
de o astfelă de nenorocire îngrijitore; 
băgați de semă să nu cumva să căleați 
acestă ordină/

*
Retragerea de hani vechi.

De câte-orl se retragă din circula- 
țiune vre-ună felă de bani dehârtiă d’ai 
statului seu d’ai băncii, statuia, respec
tive banca, câștigă sume enorme. Ast
felă, la retragerea pieseloră de 5 fl. din 
1866, nu s’au presentată, pentru schim
bare 260.000 bucăți. Statulă a profitată 
prin urmare fl. 1,300.000. Câtă de 
mare a fostă câștigulă statului la pie
sele delfl.,ala căroră termină ultimă de 
rescumpărare a espirată la 30 Iunie a. 
tr., nu se scie. Decă însă se ia în con
siderare. că de regulă circuleză 60—70 
milione bucăți, pe când de cele de 5 fl. 
cam 25 milione, atunci poți conchide cu 
siguritate, că profitulă a trebuită să fiă 
însămnatu. Banca austro-ungară a câș
tigată la hârtiile de 10 fl.. revocate, der 
nepresentate, 725.380, er la piese de 100 
fl. a resultată unU profită de 367.100 
florini.

Este bine totdeuna, ca atunci, când 
se introducă bani noi, bună-oră ca acum 
piesele de 1 fl. cu deosebire țăraniii să 
fiă cu mare băgare de semă, să-și schimbe 
piesele vechi cu de cele nouu. Numai așa 
se potă încungiura pierderi considerabile 
de bani.

*
De silă mănânci și plăcinte.

pilele trecute s’a pertractată la o 
judecătoriă din Viena ună casă destulă 
de ciudată. Friedrich Echt era acusată, 
c’a mâncată într’ună birtă cu intențiune, 
ca pe urmă să se facă nevădută și să 
nu plătescă.

Judele. Cu ce justifici purtarea d-tale ?
Acusatulu. Eram silită să facă ceea 

ce am făcută. Eram strîmtorată. Fomea 
m’a dusă în birtă, cu gândulă, să mă
nâncă forte puțină.

Judele. Der ai mâncată ca ună ba- 
ronă.

Acusatulu. Asta a fostă urmarea po- 
siției strîmtorate, în care mă aflamă. 
După ce m’am săturată cu bere și pâne, 
voiamă să lasă chelnerului dreptă ga- 
ranță ună biletă dela muntele de pie
tate (Casa de zălogire, Versatzamt). Der 
în momentulă acela intrară în birtă 
omeni mai mulțl și n’am putută întră în 
învoell cu elă. Nu ml-a rămasă alta, 
decâtă să totă mai ceră câte ceva, ca 
să nu tragă luarea aminte asupra mea; 
astfelă am comandată....

Judele. Carne pe grătară?
Acusatulu. Da.
Judele'. O prăjitură?
Acusatulu: Da.
Judele: Și încă ceva ?
Acusatulu: Adevărată.
Judele: Una-alta, ai mâncată... pănă 

când?
Acusatulu: Cinci ore întregi. Mă aflamă 

într’o strîmtorare înfricoșată, necontenită 
veniau ospețl, de cari îmi era rușine. —

Chelnerulă a mărturisită, că acusatulă 
n’a voită să’lă înșele și că mâncarea e 
plătită deja. Pîrîtulă a fostă eliberată.

*
Ce face prostia.

Țăranulă, de care amă vorbită în 
Nr. 137 ală „G-azeteiu cu data de Du
minecă sub rubrica acesta, din 150 fl. 
s’a alesă în sfârșită cu 38 fl. Să fiă de 
învățătură și pentru alții.

Una pentru alta.

Farmacistulă (apotecarulă) Fă-pra- 
vuri și funarulă Ștrengu erau vecini, o- 
grădile loră erau câtă se pote de aprbpe 
una de alta. Durere însă, că vecinii tră
iau în vrășmășiă. Din ce s’a trasă duș
mănia loră, nu vomă cerceta aici, destulă 
că esista. Și decă li se da ocasie unde 
a’șl face unulă altuia neplăcere, seu decă 
se aflau în plăcuta posițiă, de a se pă
căli unulă pe altulă, puteai fi mai multă 
decâtă sigură, că acesta se va întâmpla, 
ceea ce scia deja întregă orășelulă.

Odată s’au fostă înmulțită guzganii 
(cloțanii) pe teritorulă măestrului Ștr&igfi 
în numără atâtă de considerabilă, încâtă 
elă nu mai putea suferi acestă plagă. O 
astfelă de năpaste trebuia întâmpinată. 
I-se strîngea inima funarului nostru, când 
se vădă silită a se decide să mergă în 
farmacia (apoteca) vrășmașului său de 
morte, spre a cumpăra dela acesta ună 
lecă în contra năcazului său urîciosă. 
Din nenorocire elă află pe stăpânulă în
suși în farmaciă.

„Poftescă de cincl-decl de creițarl 
otravă pentru guzgani, calitatea primă!“ 
Cu aceste cuvinte, ce le scose din gură 
numai cu anevoiă, întră în farmaciă. 
Privilegiatulă amestecătoră de veninuri 
pentru guzgani se uita la elă cu nisce 
ochi de inchisitoră.

„Ce poftescl?“ îlu întreba acesta — 
fără de a fi fostă nevoită — în tonulă 
celă mai seriosă de pe lume.

„De cincl-decl creițarl otravă pentru 
guzgani!“ — repetă întrebatulă cu ne
răbdare.

„Hm! hm 1 Și spre ce scopă, decă 
’mi-e iertată să te întrebă ?“

„O drace —! spre a face capătă ne- 
numărateloră bidigănii, cari năvălescă 
la mine din ograda D-tale !tt

„’Mi pare de totă rău! Der unui 
omu atătil de iritatu nu-i potă vinde ast
felă de articull periculoși fără certijicatu 
de permisiune! Câtă de ușoră s’ar pute, 
ca chiar D-Ta însuți să te periclitezi: 
Intr’adevără trebue să regretă, deși cu 
mare neplăcere !u picândă acestea, fa- 
bricantulă de pilurl se retrase c’unu 
rîsă triumfătoră în laboratoriulă său, lă- 
sândă în prăvăliă pe bietulă măestru de 
funii cuprinsă de furiă nespusă. — Ună 
lucru e sigură: pentru guzgani a fostă 
incidentulă acesta în totă casulă nu numai 
forte plăcută, der și priinciosă.

Câte-va săptămâni după acesta se 
tăia la farmacistulă ună porcă, după-cum 
e obiceiulă în orășelele de provință la 
familiile cu ceva stare. Der ce să vedl! 
în momentulă când gliganulă menită 
de a fi tăiată, trebuia să fiă trasă în 
susă, pentru ca să se potă scurge sân
gele, afla, că lipsescă funiile necesare 
și neîncungiurabile spre acestă scopă. j 
Periculum in moral In trema, sa ca nu j 
cumva acestă actă atâtă de importantă 
pentru economia casei sale, — să fiă îm- 
pedecată, Fă-pravuri ală nostru alergă 
cu cea mai mare iuțelă pe după colțulă 
casei în prăvălia funarului. Măestrulă era 
însuși de față.

„O funie! pentru Dumnedeu ! o fu
nie !“ striga elă încă de departe vrăș
mașului său de mărte; „trebue să acă- 
țămă porculă, altfelă perdemă totă sân
gele !“

Fabricantulă Ștrengu nu se mișca 
din locă, sta ca pironită. In sfîrșită cjise 
în pause și accentuată: „Așa fi ună ne
bună, decă așă vinde — unui omu atâtu 
de iritatd — o funiă! Crecjl D-ta, că eu 
mă voiu espune învinuirei a fi sprijinită

o sinucidere? Adă-ml mai întâiu — cer- 
tificatulă de permisiune !! “
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Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 14 
Iulie n. starea rîmătoriloră a fostă de 131.843 
capete, la 15 Iulie au întratti 1166 capete și au 
eșită 1326 rSmânfindă la 15 Iulie ună nu- 
meră de 131.683 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 46 cr, pănă la 47 cr. 
marfă ungurdscă tineră grea dela 48 cr. pănă la 
49—cr., de mijlocii dela 48 cr. pănă la 48‘/2 cr. 
— ușoră dela 49 cr. pănă la 49 72 cr. — marfă 
țlrăn&că grea dela 46 pănă la 47 — cr. — de 
■mijlocii dela 48'/2 cr. pănă la 49 cr.—ușoră dela 
48 ‘/2 cr. pănă la 491/, cr—Marfă de România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — pr- 
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 serbescă grea dela 47—47 ’/2— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 47’/2—48 cr. transito, 
ușdră dela 47—48— cr.—Porci îngrășațl de unu 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4l/2-

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 16 iui. 1889

Cursulu.

Seminje
Q -g
* M id W

cC <■«
O P<

PrețulA por
100 chilogr.

dela pănă
Grâu Bănățenescă — — —

^.Grâu dela Tisa 79 8.45 8.50
Grâu de Pesta 79 8.40 8.45
Grâu de Alba-regala 79 8 45 8.50
Grâu de Băcska 79 8.45 8.50
Grâu ung. de nordă 79 .—

c- -P a 0 Prețulu per
Semințe vechi soiulă. J M 100 cliilgK.

ori noue
0 a dela pănă

Secară 70-72 6.50 6.70
Orză Nutreță 60 62 — —
Orză de vinars 62.64
Orză de bere 64.66 — —
Ovăsă 39.41 6.15 6.60
Cucuruză bănăț. 75 5.05 5.15
Cucuruză altă soiu 73 4.95 5.05
Cucuruză — __ _
Hirișcă — 4.80 5.25

S o i u 1 ilProducte div.

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur.
— francesă

ro.șiă 52.— 56.-
Oleude rap. rafinată duplu 37.50 38.—

O Oleu de in 6.25 6.50
a
ai Uns. de porc dela Pesta

J, dela țâră
O 

rzj Slănină sventată 52.50 52.50
afumată 56.- 57.-

Său
O Prune din Bosnia în buțl

din Serbia în saci
â Lictară slavonă nou
& bănățenescu
A Nuci din Ungaria
O Gogoși ungurescl

Ph n serbescl
Miere brută

galbină strecurată 37.— 38.—
Ceară de Rosenau 118 1.20
Spirtă brută 13.25 13.50

n Drojdiuțe de spirt 18,- 18.50

Cursulîi pieței fiirușovu
din 19 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.39 Vend. 9.41
Argintă românescă - n 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.44 H 9.47
Lire turcescl - - - n 10.66 n 10.70
Imperiali - - - - 9.66 n 9.70
GalbinI n 5.56 n 5.62
Scris, fonc. „Albina“6°/0 M 102.— —e _

n n n ^°/0 n 98.59 n 99.-
Ruble rusescl - - . n 120. - „ 121.-
Discontulă - - - - 6>/2--8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99,95
Renta de hârtiă5°/0 ------ 95.—

Imp rum u tulii căilorii ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

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

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

ostii ungare (3-a emL’une) - - 112.50 
Bonuri rurale ungare - - - - - 104.80
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.80 
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.85
Ranta de argintii austriacă - - - - 83.65
Renta de aurii austriacă ----- 109.85 
LosurI din 1860 ....... 140.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
Galbeni împărătesei- -...................... 5.64
Napoleon-d’orI - - -...................... 9.47
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.27'/2
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.15

Bursa din BucurescI din 18 Iulie.
"V alorî. °//o se lump.

Rentă română perpetuă 1875 5'7o 97.7a
Renta română amortisabilă . . 5% 97. A

dtto.................................. 4% si.’A
Renta rom. (rurale convertite) Wlo 100.’/4
Oblig, de stată C. F. Române 6°/a

idem idem . . . . 5°/o _ _ _
Imprumutulă Openheim 7866 . 8°/n —,_
Imprumutulu Oraș. BucurescI . 5°/o 86.3/4

idem idem din 1884 5°/n
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 _ 4_
Credit fonciară rurală . . . . 7%

5%
101.3/,

idem idem . . . . 96.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 102.—

idem idem ... 6°/o 101.’/,
idem idem . . . . 5%

5%
92.7;

Credit Fonc. Urban din Iași. . 72 A
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

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

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 ____
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 __ _
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 ___  ___

Soc. Rom. de Constr uit. div. 250 ___ _
Soc. Bazalt.A rtif. ult.div. lei 27.50 250 ____
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 ____
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 _ t__
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _ __  ___

Societ. de Constr. uit. div. . . ■ __
Societ. de Hârtie uit. div. _ _  _
Agio în Bursă........................ _ 0.15
Rubla de hârtie......................... —

Banca Națion. a României
Scompt....................................... 6'7o ____
Avansuri pe efecte.................... 7% __  __
Avansuri pe Lingouri .... 7% —.—

Cursulfi losuriloru private din 16 Iulie.

Editorii și Redactorii responsabilii;
Dr. Aurel Mureșianu.

cump. vinde
Basilica 8 35 8.55
Credită .... 183.75 184,25
Clary 40 fl. m. c. 61.30 61.90
Navig. pe Dunăre . 126.— 130.—
Insbruck . 26.25 27.25
Keglevich . 36.— 38.—
Krakau 24.50 25.50
Laibach 24.— 24.50
Buda 60.50 62.25
Palffy 61.20 61.50
Crucea roșie austr. . 18.25 18.75

dto ung. . 12.75 13.—
dto ital. 16.50 17.—

Rudolf 19.75 20.25
Salm ____
Salzburg , 26.— 26.50
St. Genois 63.50 64.—
Stanislau . _ __ 37.—
Trieitine 472°/0 100 m. c. _ t_ 156.—

dto 4% 50 — 4— 75 25
VV aldstein 42.75 43 75
Windischgratz . 57.— 58.—
Serbescl 3% _ â_

dto de 10 franci _ t __ ____
Banca h. ung. 4°/0 . 109.50 110 50

Nr. 538'i 
vice com

PUBLICAȚIUNE
Adunarea generală comitatensă cu 

resoluțiunea sa ddto 21 Martie 1889 
Nro 106 a decișii pe bas’a planului și 
preliminariului de spese deja aprobata 
de înaltulii ministeriu reg. ung. de co- 
merciu, — repararea casei comitatense, 
efeptuindă în anula 1890 după subtra- 
gerea prețului parchetelora și traverse- 
lora deja procurate, — cu suma de 6562 
fl. 05 cr. v. a.

Deci pentru efectuirea susfi mențio- 
natelorh lucrări se escrie licitațiune cu 
oferte închise pe 14 Augustfi a. c. Ia 
10 ore a. ni. în localitatea oficiului de 
vice-comite.

Doritorii de a licita la aceste lu
crări se provdcă a-și așterne conforma 
preliminariului aprobata și a condițiuni- 
lora detaiate, — ofertele loră închise și 
provâcjute cu vadiulu prescrisă de 5% 
în 4’ua numită pană la 10 ore a. nu, 
căci ofertele întârziate nu se voră lua 
în considerare.

Atâta elaboratula lucrărilorO, câta 
și condițiunile detaiate se potO vede în 
fiăcare <ji între orele oficiose în cance
laria oficiului de vice-comite.

Făgăraș#, în 12 Iuliu 1889.
Danielii de Grămoiu,

vice-comite.

Loz.fr
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Picăturile de stomachti MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturora boleloru de stomachti.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachti, acrelă, formarea de petră și năsipH, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (decă provine 
dela stomachti), cârcei la stomachti, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețuiri unei sticle (linpreuniî cu pres- 
cricreade întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul!! 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachti Mariazeller nu suntii unii remediu secreții. 
Părțile conținetore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■XTerita/bile se află mal îxi tote farmaciile.
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ALBINA44
Institute, de credită și de economii

primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtă în interiorulă țerei câtă și 
în străinătate.

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

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d-
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EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS.

Ocasmii unică neutru nsiialoiii români!
fi SE fiDRESffi :

I GRAND HOTEL DACIA
y 41. Boulevard St Michel. Paris.
8 Hotelierii românii.
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Avertismente! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seinnu, că suntii veritabile, servesce învălitorea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai susiî, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. G-usek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz KeWemew, farmacia la „Biserica Albă", 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Ielcelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea11; fa m. G. Ielcetius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Bobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. TPî7. Schneider. Făgărașil: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, f&rm Barabăs Fer. 46,52—17
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109,24-7

carbonică și 
abstracțiune 

lipsei de I

•5T
prin celu mai bogatu conținută de acidă 
celu mai curată acidă alc’alicu—făcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo-
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulă ei plăcută și re- 
coritoru sS se menție mai multă timpu.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în stoici Vl caafboxxicVi—principialminte 
nsbtri-CLrrx de acidu oarTconicto. ccn- 
oezitradTUL—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulă acesta din AustrO-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 

Depositulu principală
G. GIESEL, Brașovti,

Sta.d.a, Teatr cilVLi 2STo, 312
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-= IIION MIRCIA =-
carele în anulă 1849 a slujită în 
Avrigu la baronulu Bruckenthal, se 
provocă, ca în interesulii seu propriu 
se încunosciințeze pe „Âdministra- 
țiunea“ acestei foi despre locuința 
sa, unde se află de presentă.

121,4—2î

fjHP Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

» j-.’ : 4 k? • * T-5* 5*77 V

AîitnritA. Necozianti, — qualunque riceve subito e 
graîiikanientc: Pro? petti ccc. delle maccbine da 
KTivere e da eopiarc, lc piu nuove, piu solide ed 
a niîglior mercato.
fiîin QtonOH Fabbrk-adi macchine da scrivere o da 
ULIU k) Lutlul jcopiare.BerlinoSW. Friedrichstrasse 243.

n
:■

Unu ajutoră de contabilă și corespondentă, 
care se cunoscă limba română și germană pentru o casă de 
comisionu și de agentură în Brăila. Aceia cari cunoscă și 
limba franceză voru fi preferiți.

A se adresa la P. I. BA^COTESCU, Brăila (România).
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Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui
SOCIETATE PE AC ȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULt ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Podmaniczkygasse 17.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de sămenatu în brazdă „HALADAS

ale ltLi Scixliclc_

w Mașim ie sâMi care împrăștie jrămlele. "W
Pluguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fierți, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scăte mustii sfecleloru, sferîmători de porumbă (cucuruzu), 
mori pentru sfărîmată, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părțt aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine—Condițlunl de plată favorabile. 
Prețura-cureBute la cerere gratis și franco,

Observare. Ne onorămO a aduce la cunoscința p. t. D-lorfi mușterii, că deși amil mutată partea cea mai mare a birourilorti nâstre ce se aflau 
în Budapesta VI, Po (Imani czkygasse No. 17, în etablisementulfl fabricei nostro aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstr as se Nr. 1696—99, 
tuși susținemă în int'eresiilQ și pentru comoditatea onor, d-nl clienț.I una birou în oraști, în localitatea de mai susQ, unde vomă ținea unO deposits 
tote productele nostre de obiecte pentru codiri și de mașini agricole. Cn înaltă stimă

Direcția tinătoriei ic tern și a fabricei ile mașini a Iii SCHLICK—societate pa a®.S,18—12

Tipografia A. MUR1LȘ1ANU, Brașovu.
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