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La orl-ce ocasiune binevenita, 

șoviniștii dela guvernu, din dietă 
și de pe la 4iare U*  răspundă la 
acueările ce se ridică în contra 
prigoniriloru și nedreptățirilorti ce 
le îndură naționalitățile nema
ghiare din partea stăpânirei un
guresc!, că „libertate ca în Unga
ria nu gustă naționalitățile în nici 
o parte din lume“.

Las’ că e ridiculă dejapreten- 
țiunea de a se gera șoviniștii ca 
singuri stăpănî ai acestora țări, în 
care maioritatea preponderantă a 
străvechei poporațiunl, două din 
trei părți, e nemaghiară, er națio
nalitățile a le considera ca tole
rate, der e o nerușinare și lipsă 
de bunu simții a căuta să’șl aco
pere faptele și măsurile tătăresc! 
mulțămindu-se a aplica vechiulu 
și ruginitulu clișeu, „că libertate 
ca în Ungaria nu e pe fața pă
mântului".

Procesele politice intentate Ro- 
mâniloru, ce de câțiva ani încoce 
nu mai iau sferșitu, suntu cea mai 
sdrobitore dovadă despre prigo
nirea, la care suntu espuse națio
nalitățile, și cu tdte astea la fie
care procesă s’a aucjitu declamân- 
du-se seca trasă cu * libertatea 
din Ungeria", precum s’a aucțitu 
și la procesulă din cailele din urmă 
din Sătmaru.

Ce ideiă îșl pote face omulu 
despre „libertatea din Ungaria", 
când ună judecătoră ca celă dela 
Sătmară, care e chemată a res
pecta o lege, declară în fața pu
blicului, că „efăcută în momente 
de neprecugetare“ legea ce recu- 
nosce dreptulă de folosință ală 
unei limbi?

Ce ideiă îșl pote face omulă 
despre „libertatea din Ungaria“, 
când folosindu-se cetățenulu de 
limba sa maternă e timbrată de 
acelașă judecătoră ca conspirătoră 
și dușmană ală patriei?

Ce ideiă îșl pote face - omulu 
despre „libertatea din Ungaria“, 

când representantulu guvernului în 
comitatu conspiră în contra cetă
țenilor u, cari îșl iubescu nemulu 
și limba, precum ne dovedesce 
scrisorea fișpanului Sătmarului că
tră procurorii ?

Ce ideiă îșl pote face omulu 
despre „libertatea din Ungaria1', 
când se plăsmuescu de uneltele 
organeloru guvernului vorbiri ne
rostite nicl-odată și se pună în 
gura celoru pe cari guvernulu 
voesce se-i perejă, ori cum a c|ish 
fișpanulu din vorbă „să-i tacă im
posibili", fiindcă își aperă nemulu 
și limba în contra nedreptățiriloră 
și prigoniriloru ?

Ce ideiă îșl pote face omulă 
despre „libertatea dinUngaria" când 
judecători ca cei din Mureșă-Ludușă 
aruncă în temniță pe cetățenii ne- 
maghiarl, cari dau copiiloru loru 
nume de boteză neplăcute duș- 
maniloră acestora?

Ce ideiă îșl pote face omulă 
despre „libertatea din Ungaria", 
când tote autoritățile respingă 
hârtiile scrise în limba maternă 
a cetățenului nemaghiară, și re- 
fusă a da hotărîrl și sentințe în 
limba maternă a acestuia, or! când 
ducendu-se se ceră în limba sa 
maternă simple lămuriri în afaceri, 
în cari îi e în jocă averea, func- 
ționarulă îlu trimite în batjocură 
se ’nvețe mai ânteiu unguresce, 
’șl-apoi se se ducă se’i dea lămu
riri, — casă ce s’a întâmplată aci ?

Câtă prețuesce acestă frasă cu 
„libertatea din Ungaria", ne dove
desce următorulu interesantă casă, 
care îi vine stăpânirei ungurescl 
ca ună trăsnetă neașteptată, căci 
elă spulberă tote lăudăroșiile șo- 
viniștiloră cu pretinsa „libertate 
din Ungaria

E vorba de ună meseriașă slo
vacă emigrată la America, care, 
venindă în situațiune de a trimite 
unui amică ală seu din patriă o 
plenipotență, ca se’lu represinte 
într’o afacere de dreptă, s’a dusă 
la ună notară publică sâ’i facă 

plenipotență și se o legaliseze. No- 
tarulu publică americană nu nu
mai îi făcu hârtia în limba ceho- 
slavă, der chiar și legalisarea, care 
singură în totă actulă e în limba 
englesă, i-a tradus’o totu în actu 
și în limba ceho-slavă; însuși ^no
tary public*  la subscrierea oficială 
a notarului conține lângă ea ob
servarea „verejny notar*  (notară pu
blică).

Credemu că e de prisosă orl-ce 
altă, comentară.

Er când vr’unu șovinistă va 
mai ave nerușinarea a repeți ru
ginita frasă cu „libertatea din Un- 
garin", sâ’i strigămă : la o parte 
cu minciuna!"

Irredciitisniulu Italiană.
„Gazeta Oficială" din Roma publică 

raportulă, pe care directorulă generală 
ală siguranței publice l’a adresată mi
nistrului de interne în privința societăței 
cunoscute sub numele de : „Comitetă 
pentru Triest și Trient". Acestă comi
tetă, — dice raportulă — care are se- 
diulă său la Roma, urmăresce scopuri 
ofensătore pentru autoritate și pentru 
stată. Elă a presentată poliției din Roma 
cererea pentru a obține permisiunea, de 
a afișa ună manifestă adresată Italieni- 
loră. Permisiunea de afișare a fostă re- 
fusată, căci acestă manifestă, sub falsulă 
pretextă de liberarea Trientului și a 
Triestului, face apelă la poporă pentru 
a provoca în regată agitațiune și dis- 
ordine. Turburătorii înjură guvernulă 
și parlamentulă, pe care îi acusă, că uită 
drepturile națiunei, și blastămă o alianță, 
care nu numai că este basă solidă pen
tru pacea europenă, der și constitue de 
asemenea garanția independenței și a 
unității Italiei în contra unei națiuni în- 
șelătore și a inimiciloră fățiși și asounșl. 
Procedările comitetului tindă a turbura 
relațiunile internaționale ale guvernului 
și ale regelui cu o putere străină, și a 
pune Italia într’o adevărată isolare. 
Pentru aceste motive directorulă gene
rală ală poliției propune disolvarea disei 
societăți.

Decretulă de disolvare semnată de 
d-lă Crispi e publicată de „Gazeta Ofi
cială" și motivată prin mai multe din 
motivele de mai susă. Comitetulă pen
tru Triestă și Trientă e deci disolvată.

„Fanfulla" află, că în urma disol- 
vărei acestui comitetă, d-lă Crispi a te- 
legrafată prefecțiloră să interdică orl-ce 
întrunire seu manifestația publică, care 
are de scopă o agitația irredentistă.

O cercetare făcută la cerculă ra
dicală n’a dată nici ună resultată inte
resantă.

Pregătirile militare ale Italiei.
Se telegrafiază din Roma „Noului 

Tagblatt Vienez", că contra-admiralulă 
italiană Lovera, comandantulă Spezzei, 
a sosită la Roma și a avută mai multe 
conferințe cu ministrulă marinei. Re- 
sultatulă acestoră conferințe ar fi, ca 
tdtă escadra din Mediterana să fiă în
trunită aprope de Spezzia, tdtă flota să 
fiă pe deplină aprovisionată și nouăle 
fortificațiunl în portulă Spezzia să se 
facă cu cea mai mare iuțelă. O miiă de 
lucrători ară lucra la construirea unui nou 
forță pe costa Finistra, în fața fortului 
Finistrele.

Continuarea raportului
în procesulă părintelui Lucaciu. 

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare.)

Coroianu: Der am și ună altă argu
mentă în contra admiterei la jurămentă 
a acestui martoră. Pap Zsiga a recu
noscută în decursulă pertractării, că în- 
nainte de conferință a avută schimbă de 
vorbe cu d. Lucaciu, că s’a sfădită cu 
densulă. Probabilă, că d-lă Lucaciu, 
audendă câte tdte despre martoră și in
formată fiindă, ce vre acesta la confe
rință, i-o fi aruncată nisce cuvinte, din 
cari Pap Zsiga șl-a făcută sfada, și a- 
cesta cu intențiune. Acestei sfedl atri- 
buescă eu, că Pap Zsiga a stată și a 
pășită apoi cu acusarea și arătarea sa. 
Cumcă din ură și mâniă a trebuită să 
facă acesta, se vede și de acolo, că nu 
s’a îndestulită cu simpla acusare, ci a 
mai făcută de trei ori insinuări insti- 
gândă și ațițândă forurile, cătră cari s’a 
adresată. Din tote acestea se vede, că 
pe Vasilie Lucaciu nu numai că nu-lă 
iubesce și că cu elă nu e în nici o re- 
lațiune, ci se vădesce chiar, că e cuprins
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(3)
CONSCIINfA LATINITĂȚII INTRE ROMÂNII

Din SBCOLH TBBCUȚÎ.
Conferință rostită la Ateneu de d-nul V. A. Urecliiă.

(Urmare.)

Oonsciința origineloră romane, moș
tenită prin tradițiune, dela sînulă mamei, 
întărită apoi prin cultură la dascălii ita
lieni, se manifestă viă și binefăcetore 
dela celă dintâiu moment^ când Româ
nului începe a ține ună condeiu.

Primele cărți tipărite îșl facă o da- 
toriă plăcută, ună titlu de recomandare 
d’a se numi: „Carte românescă*,  măcar 
că ce importa la ele nu era limba, ci 
obiectulă ce tractau. Pănă și ună rece 
codice de legi se chema sub Vasilie 
Lupu: „Carte românescă.*

Oonsciința naționalităței nemului în
tregii românescă respiră din tote scrierile 
tipărite, dela Corezi pănă la Antimu Ivi- 
reanul, la începutulă secolului al XIX-lea.

Așa Corezi dice: „Ou mila lui Dum- 
nedeu, eu diaconulă Corezi, decă vădui, 
că mai tdte limbile au cuventulă lui 

Dumnezeu în limba lorii, numai noi Ro
mânii n’avemă, și Christosă dice (Mateiu, 
209): „cine cetesce, să înțelegă" și Pa
velă Apostolulă încă dice (la Corintă, 
355) că: „întru biserică mai vertosă 5 
cuvinte cu înțelesulă meu să grăescă, ca 
și alții să învețe, decâtă ună întunerecă 
de cuvinte neînțelese, într’alte limbi. 
Dreptă aceea v’am dată acestă psal
tire... ce am scosă din psaltirea serbescă, 
ca să fiă de învățătură tuturoră Româ- 
niloră“... etc.

Deci: „tuturoru Româniloru*.
*

Varlaam metropolitulă, care la 1642 
numesce prologele tuturoră sfințiloră 
cu dulcele epitetă de „carte românescă*  
de învățătura Dumineciloră etc., dedică 
acestă carte: cătră tdtă seminția romândscă 
și e fericită că pote da acestă dară lim- 
bei românescl a tdtă săminția românescă.

Duca-Vodă în prefața cărței lui Do- 
siteu, din 1679: Dumnedeesca liturghiă, 
adreseză: „Cuventiî cătră tdtă săminția ro
mânescă de pretutindenea* .

Ștefanii, metropolitulă Ardeiului din 
1648, voia să facă cărți nu numai pentru 

Ardeleni, ci pentru toți Românii, d’aceea 
căuta cuvintele din limbă ce le pricepă 
toți Românii: „Cuvintele, dice prelatulă 
filologă, suntă ca banii, că banii aceia 
suntă buni, cari umblă în tdte țările. 
Așa și cuvintele acelea suntă bune, cari 
le înțelegă toți. Noi dreptă aceea ne-amă 
silită să isvodimă așa, cum să pricepă 
toți Românii", er nu numai cei din Ar- 
delă. (Aplause.)

*
ConsciențI de totalitatea seminției 

române, sciu scriitorii noștri, că acestă 
sămințiă îșl are originile la Latini. Gr. 
Urecliiă, Dosofteiu, Mironu și N. Costină, 
pănă și Scoliaștii Eustratie logofătulă, 
Simionă dascălulă și Misailu călugărulă, 
Năsturelu, Grecenii, toți cari în secolulu 
XVII-XVIlI-lea și alu XIX-lea afirmau 
latinitatea seminției celei române, în prosă 
și în versuri, ei proclamă cu mândriă 
aedstă latinitate, și amintiți-vă că făceau 
acesta în ună timpă, când cestiunea re- 
ligiosă urma să dea ună felă de repug- 
nanță Românului d’a se dice: „Latinii*.  
Din contră, M. Costină, după ce a dove
dită aceste nobile origini ale națiunei 

sale, apoi esclamâ cu fală: „Caută-te 
der acum, cetitorule și privesce de unde 
ești, lăpădândă tote celelalte basme, câte 
au însemnată de tine... Nu numai nu
mele acesta Vlahu, ci și dintr’altele îți 
vei cunosce: obiceiurile, firea, graiulă, 
pănă astăc|I că ești Vlahă, adecă Română, 
Italiană, Latină!

La psaltirea lui Dosofteiu se aplică 
o cronică versificată a Româniloră, în- 
cependă cu aceeași afirmare:

Nemulă țârei Moldovei de unde derâză? 
Din țera Italiei, totu omulă să creclă.
Aiurea cronicarulă, după ce arată 

cum nemulă românescă este despărțită 
în Munteni, Moldoveni, Ardeleni, adaugă: 
„Măcar der că și la istoriă și la graiulă loră 
și cu vreme, cu vecurile, aceștia au do
bândită și altă nume, stă întemeiată și 
înrădăcinată numele de Romanii, cum ve- 
demă. Stă der numele celă vechiu, ca 
ună temeiu neclătită!" (Vii aplause.)

Cu ce admirare cată să fimă noi 
pentru M. Costinu, care cuteza a afirma 
în plina curte slavă a regelui polonă, 
Ionă ală IlI-lea, că Românii se fălescă 
de a fi Latini, Romani!

Și cu ce indignare nu scriu Costinii 
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de ura cea mai neastâmpărată, față 
cu dânsulă, și așa mărturisirile, și 
fasiunile lui pe basa deliberatului Curiei 
(Nr. și anulă nu l’am însemnată) nu 
potă forma documentări. Protesteză 
prin urmare în contra jurării lui.

Față cu Liptâk Iozsef, bătrânulă, în
tre altele mai escepționeză cu argumen- 
tulă, ce întâiu am folosită în contra lui 
Pap Zsiga. Der față cu acesta au măr
turisită șese martori, că nu a fostă de 
față totdeuna la vorbirea lui Lucaciu; 
acesta a recunoscut’o și dânsulă. La în
fățișare a cugetată apoi una și a susți
nută, că l’a audită pe Lucaciu, și șl-a 
proptită aserțiunea cu aceea, că Vasiliu 
Lucaciu a vorbită cu voce atâtă de în- 
naltă, că și în chilii s’a audită seu și 
ală treilea vecină l’a putută audi. Ei, 
mă rogă, ca să se primescă una ca a- 
cesta dela ună omă, care, după posițiu- 
nea sa, unuia dă palincă, altuia vină, tu- 
tună seu aprinjore, când dela unulă pri- 
ipesce, altuia dă și înschimbă bani, e 
cu neputință. Protesteză deci sărbăto- 
resce și în contra jurământului acestuia.

Roth Mâtyâs și Mostis Iosif au re
cunoscută și ei, ce au susținută față de 
dânșii mai mulțl martori, că adecă nu 
sciu românesce, celă puțină limbagiulă 
lui Lucaciu nu l’au pricepută. Acum 
din acestă vorbire nepricepută de denșii, 
citeză punctele încriminate. Au nu se 
vede aici ușoră cuiulă din sacă ?

Nu-i potă admite la jurământă.
Vine acum partea cea mai ridicu- 

l<5să a cestiunei jurământului: Liptâk 
Iosifă, hulă, față cu care întru adevără 
nu țină de vrednică a face vorbă multă. 
Chiar on. președinte l’a făcută atentă, 
cum consună fasiunea lui întru tote cu 
actulă de acusare. L’amă vădută, câtă de 
frumosu și-a sciută recita lecțiunea, ca 
și cum ar fi fostă și aici între băncile 
școlei. A citată — cum s’a măgulită — 
mai totă vorbirea lui Lucaciu, deși n’a 
însemnată nici o literă din aceea necum 
cu stenografiă, der nici cu scrisore re
gulată. A recunoscută și s’a și adeverită, 
că nu scie românesce, ba a mărturisită, 
că partea dintâiu a vorbirei i-a spus’o 
Papă Zsiga, primulă acusatoră: Și d-lă 
procuroră îlă propune pe bietulă copi
landru la jurămentă? Eu încredințeză 
acestă lucru judecății onoratului tri- 
bunală; d«că ar vede că ar fi putută 
vorbi dreptă, și cele vorbite aevea ar fi 
așa, atunci nu’ml pasă, să-lă jure—der 
nu credă.

Mă rogă deci de Onor. Tribunală, 
ca pe aceștia sS nu-i admită la jură
mentă. Der încă o împrejurare. Acești 
martori suntă în suspițiunea erdrei. A- 
nume, acum, când e afară de totă îndo- 
iela, discursulă lui Vasilie Lucaciu a 
fostă ținută în limbagiu literară; în 
decursulă pertractării s’a constatată, că 
parte nu sciu de locă, parte puțină ro
mânesce, der nici unulă nu cunosce 
limba literară. De aceea eu fasiunile 
martoriloră le țină de totă problematice, 
dubie.

Acum trecă la propunerile de adl 
ale d-lui procuroră.

Escepționeză d-sa jurământulă mar
toriloră, cari au depusă pentru apărare. 
Eu însă nu aflu nimică din fasiunile a- 
cestora, ce să servescă ca basă legală la 
cererea sa.

Față cu doi subverseză acestă basă 

contra scoliaștilorii, cari nu negă nici ei 
latinitatea nemului românescă, decâtă 
clică, că suntă Românii eșiți din temni
țele Rîmului.

Der cronica anonimă din secolulă 
ală XVII-lea, cu ce indignare respinge 
numele, ce Grecii dau Româniloră Ma
cedoniei de Goțovlalii, și-I proclamă de 
Români, Latini, ca și Românii din prin
cipate ?

„Și acei Coțovlaliî totă din Români 
suntă și se tragii. Și într’acele vremuri, 
ce Galiană seu altă împărată a ridicată 
o sumă dintr’înșii de aici și i-a dusă 
de i-a așe4ată, pe acolo au rămasă și 
pănă acum.

„Coțovlaliî le dică Grecii, adecă 
șchiopi, orbi, blăstămațl, hoți și de aces
tea le dică că suntă, rîcjendu-I și batjo
cură făcându-șl de denșii... precum și de 
acești Români de pe aicia rîdă și încă 
destule cuvinte grozave ie dică și ni
mică îi facă și cum că din hoți se tragă, 
povestescă și băsmuescă între ei. Ci de 
acesta, căci Grecii aceștia, după cum rîdă 
de Români și grăescă așa de rău, au so- 
cotelă mare, pentru că vădendă și ei pe 
totă altă lume rîdendă de denșii și bat- 

legală, și aceștia suntă D-nii Barbulă și 
Costină, cumnații acusatului ; față cu 
aceștia admită și eu escepționarea seu 
protestulă : Observă bine, nu pentru că 
doră fasiunile loră s’ară abate dela ale 
celoralalțl, ci singură numai pentru că 
suntă în afinitate cu acusatulă. Der pe 
ceilalți ore pentru ce să nu-i potă jura? 
Suntă martori între aceștia, ală căroră 
jurămentă nu-lă pretindă nici eu, și a- 
ceștia suntă aceia, ale căroră fasiunl con
vină cu mărturisirea lui Iosifă Liptâk, 
der față de ceilalți, ca să nu se admită 
la jurămentă, cu ce-șl argumenteză pro
testulă ?

pice d-lă procuroră, că dintre mar
tori mulțl au spusă puține, și că nu sciu 
multă. Dăr, mă rogă, eu nu vreu să 
se jure pe ce nu sciu, ci numai pe ceea 
ce sciu și au spusă, și acesta fiă câtă 
de puțină, câtă ună grăunte de răsată, 
trebue să se primescă, decă e spre desfă
șurarea adevărului. A mai disă d-lă 
procuroră, că memoriă unora e defec- 
tuosă. Ei, der decă vomă eschide pe 
toți câți au memoria defectuosă, atunci 
prea puțină vomă pute documenta.

A adusă însă d-lă procuroră ună 
altă argumentă în contra depunerii ju
rământului martoriloră : i-a escepționată 
anume pe martorii Brebană, Lupană, 
Costină, Atanasiu Lupană, A. Popă, 
Băbană , Barbulă ,. Ionă Popă și A. 
Berinde; și dice că pe aceștia pentru 
aceea nu-i lasă la jurământă, fiind-că 
primescă și subscriu vorbirea d-lui V. 
Lucaciu. Dâr acesta încă e causă? Așa 
’ml aducă aminte, că nu s’a constatată 
pănă acum nimică nepatriotică în acea 
vorbire, precum nici în vieța martori
loră. Ori au făcută seu au comisă 
ei ceva nepatriotică ? Decă nu au co
misă seu n’au disă nimică, ce i-ar pute 
suspițioua cu nepatriotismă, pentru ce 
să nu se potă admite la jurământă ? 
Trecutulă, presentulă și posițiunea loră 
socială e fără fată. Pretindă 
mită la jurămentă, er dela 
roră ceră argumente și cause legale și 
nu de aceste șicane numai, pentru că 
decă On. Tribunală numai pe de acestea 
și-ar basa sentința și i-ar eschide dela 
jurământă, ar pune fundamentă nedrep
tății și illegalității celei mai mari. Ceră 
deci, ca argumentele mele, luându-se în 
considerațiune, sS mi-se dea locă cererei 
și protestului. ,

Tribunalulă se retrage și după o ju
mătate de oră enunță decisiunea urmă- 
tore: Tribunalulă, luându în considera
țiune, că numai aceia nu se potă admite 
la jurămentă, în contra cărora subverseză 
impedimentulă legală, și considerândă, 
că aici numai la trei se pote statori a- 
cesta, anuma la Costină, Barbulă și Șrol, 
pe aceștia îi opresce dela jurământă, er 
pentru ceilalți dispune, sS fiă admiși la 
jurământă.

Președ.: Poftesce careva dintre ad- 
vocațl a observa ceva la acestă sen
tință ?

Procurorul^-. Nimică.
Coroianu : In contra jurământului lui 

Pap Zs., Liptâk tînărulă și tatălă seu și 
a lui Roth M., precum și în contra sanc
ționării fasiuniloră lui Thoma Iânos, care 
e mortă, voiu face apelațiune.

Președ.: îi citeză pe tcțl martorii 
înaintea mesei verdl, le ține o cuvântare 
despre însemnătatea, sanctitatea și urmă- 

să se ad- 
d-lă procu-

jocurindu’l, au stătută și au obosită și 
ei prin gunoiele loră ca cocoșii rîcăindă, 
părându-le că au mai rămasă cevașl 
vlagă și de ei; unde vădă zugrăviturile 
celoră mai vechi ai loră, ei întru denșii 
îșl facă mângăerea și bucuria, soți pă- 
rendu-le că au pe cinevașl batjocurei 
loră“. (Aplause.)

In contactă cu lumea slavică, lume 
puternică, consciința națională română 
nu capituleză, nu concede nimică din 
ceea-ce scie că este dreptulă său. Ca să 
probeze Zarim'taica Românului, Luca Ști
rici, marele boieră — ca și M. Costină, 
nu se uită că le-ar plăce prea bine Po- 
loniloră să se apropiă Moldovenii de ei, 
— scria „Tatălă nostru“ în litere latine, 
ca Polonulă să recunoscă în vorbele ro
mâne, îmbrăcate în haina latină, însăși 
latinitatea limbei nostre.

Acestă faptă îmi aduce aminte 
de altă „Tatălă nostru/ dată ca româ
nesce de cătră un profesoră de liceu 
din Parisă la congresulă din Parisă 
dela 1878.

„Revista literară.^ (Va urma.) 

rile jurământului, precum și urmarea ju
rământului falsă. Ii provocă, ca. decă 
cineva ar ave să revoce ceva din fasiunl, 
mai pote, ceea-cenu se ivesce, și așa jură 
toți.

Președ.: Mâne, fiindă Duminecă, șe
dința o amână pe diua de Luni, când 
pe cei interesați îi învită la 9 ore îna
inte de amedl- Atunci se voră ține ple
doariile procurorului și apărătorului și 
decă se va pute, se va și termina per
tractarea totă cu enunțarea sentinței.

Publiculă imensă se împrăsciă cu 
multă curiositate. Raportorulu.

I Morlacei,i ’

Regele României a primită din partea 
A. S. R. Marelui-Duce de Mecklenburg 
Strelitz, a A. S. Ducelui de Anhalt ală 
Brunswigului, și a A. S. Ducelui de Saxa- 
Altenburg, • câte o scrisdre dreptă răs
punsă la notificarea ce Li-s’a făcută de 
cătră Augustulă Suverană română, că 
Principele Ferdinandă, nepotă ală M. 
S. Regelui, a fostă desemnată, conformă 
art. 83 ală Constituțiunei, ca moștenitoră 
presumptivă ală Coronei, și a primită 
titlulă de Alteță Regală, Principe ală 
României.

* * *

*) Din causa îmbuldirei materiei amil fostă 
siliț.1 să amânămii pănă adl publicarea, promisă 
în Nr. 145 ală foiei nostre. — Red.

Industria de casă. Din Morlaca ni
se scrie cu data 21 Iulie 1889: „Domnule 
Redactoră! In interesulă promovărei in
dustriei de casă, a acestui ramă așa de 
necesară la poporulă nostru românescă, 
vă rogă a publica următorele: Voindă 
și eu a concurge cu modestulă meu 
ajutoră, m’am decisă a deșchide în co
muna română Morlaca, protopopiatulă 

ună cursă de industriă de casă 
din 5 pănă în 31 Augustă n. c., în care 
se va propune împletitulă diferiteloră 
obiecte din papură și răchițl, și even
tuală și aurăritulă. Doritorii de a par
ticipa la acestă cursă voră ave a solvi 
în prețuia materialului 2 fi., eră pentru 
viptulă completă și cvartivă pe totă 
durata cursului 10 fi. v. a., lăsându-se 
în voia fiă-căruia a-șl procura viptă și 
cvartiră în comună pe la privați, seu a 
se provede de acasă. Docenții tractului 
Morlacei prin cerculariulă oficiului pro- 
topopescă cu datulă de adl suntă ofi- 
ciosă obligați a se presenta la cursă. 
Obiectele lucrate voră fi proprietatea 
fiă-căruia. — Ioană Lucaciu, învățătoră 
în Morlaca.

* * *
Secerișulli, In cele mai multe locuri 

din comitatulă Hunedorei secerișulă e 
aprdpe terminată. Rodele, atâtă în pri
vința cantității, câtă și a călității, s’ar 
pute dice, că suntă de mijlocă. Arșița 
din dilele din urmă a împedecată multă 
desvoltarea spi celoră. In părțile Aiudului 
secerișulă s’a terminată deja. Rodele 
suntă slabe. La Tempăhaza, Mirislău, 
Decia și Spânlaca secerișulă a fostă mai 
mulțămitoră, în alte părți înse, în ceea 
ce privesce cantitatea, secerișulă a fostă 
abia de mijlocă, ori mai slabă decâtă de 
mijlocă.

* 
$ A

Institutulu bactereologicu din Bucuresci. 
Dela înființarea institutului acestuia pănă 
la 25 Iunie au fostă tractate de d-lă 
Dr. Babeșă în contra turbării 301 per- 
sone, dintre cari 200 s’au vindecată de
plină, o parte continuă cu tratamentulă, 
er altă parte nu s’au mai presentată. 
Se constată, că nici unulă din câți au 
urmată sfatulă D-rului Babeșă și și-au 
finită cura, n’a murită de turbare.

* * *
Sicriulîî unui cerșitoru. Se scrie din 

Hațegă că cu ocasiunea desfacerei unei 
jiredl de fână aflătăre în grădina medi
cului de cercă, la marginea orașului, 
servitorii aflară la pola jiredii cadavrulă 
unui omă, ce era ascunsă în fână în 
posițiune ca și cum ar șede. Cadavrulă 
era uscată și comisiunea cercetătore re
cunoscu în elă pe ună cerșitoră. Se 
crede, că bietulă omă încă din vera 
trecută se va fi vîrîtă în fână și acolo 
a murită în urma vre-unei bole, ori pote 
a fostă înădușită. Casulă se cerceteză.

OratiuLz^e,
rostită în 30 Iunie a. c. de d-lu yrofesoru 
fâAlexiu Viciu, cu ocasiunea desvălirei mo

numentului fericitului I. F. Negruțiu, 
foștii canonică-lectoră ala capitolului gr.

cat. din Blașiu.*)
w .. „Exegi monumentum aere 

' perennius11. Horațiu III. 30.
Din loculă fericiriloră, o mărite su

flete ală lui Ioană Fekete Negruțiu, 
caută spre noi, primesce omagiile ini- 
miloră duidse, cari nu te potă uita. 
Adâncă mișcațl la sufletă, venimă cu 
pietate să dămă reverință și ondre a- 
mintirii Tale. „Ave pia anima, ave, 
ave!“

Suntă șepte luni de când simțimă 
în inimile nostre golulă tristă causată 
prin strămutarea din astă vieță a cano- 
nicului-lectoră Ioană Fekete Negruțiu; 
der acestă timpă, așa scurtă în sine, a 
fostă de ajunsă, ca să înțelegemă, că 
răposatulă Ioană Fekete Negruțiu a 
fostă bărbatulă, pe care voindă cineva 
să-lă imiteze — și cine n’ar voi ? — are 
să pășescă pe urme mari. Da, căci Elă 
a fostă demnă urmașă ală celoră trei 
luceferi mari din epoca regenerării. Lupta 
pentru lumină pe tote terenele Elă a 
continuat’o cu bărbățiă în timpă de o 
jumătate de seculă, aplicândă totă pu
terea sufletului său și pregătindă puteri 
nouă, noi atlețl pe câmpulă de gloriă. 
Provedința ni-l’a trimisă cu trei luni 
după mărtea neuitatului Șincai, ca să 
continue opera lui, adecă la 15/27 Ia
nuarie 1817. Comuna românescă Sucu- 
tardă i-a fostă sătulă natală. In etatea 
de 25 ani ocupâ catedra de profesoră 
în acestă palestiă a museloră. Elevulă 
acestoră binemeritate institute deveni 
măestru. Bătrâni sexagenari, ore-când 
învățăceii profesorului de fisică I. F. 
Negruțiu, cari mai sunteți în vieță, spu
neți voi iubirea părintescă, cu care vă 
conducea, afabilitatea, cu care vă tracta, 
paciința, cu care vă îndrepta, bunătatea, 
cu care vă atrăgea, dreptatea, cu care 
vă judeca, imparțialitatea, cu care vă 
clasifica, chiaritatea, cu care vă propunea, 
precisiunea, cu care vă răspundea, prac- 
ticitatea, cu care vă resolva dificultățile. 
Der voi îmi veți răspunde, că aceste 
calități au fostă recunoscute și de străini, 
er la generațiunea tînără este încă re
centă tradițiunea, că: Profesorulă Ne
gruțiu nicl-odată în vieță, n’a încetată de 
a fi profesoră, și nici când n’a fostă mi
mai profesoră, fără să fiă adevărată pă
rinte crescătoră.

In calitate de parochă și protopopă 
în Clușiu, Negruțiu a fostă și profesoră 
de limba și literatura românescă la gim- 
nasiulă rom. cath. Suntă și astădl a- 
colo profesori de universitate, cari, ca 
învățăcei recunoscători, pănă era ferici- 
tulă I. F. Negruțiu în vieță îi trimeteu 
omagiile loră, er adl amintescă cu pie
tate numele lui. Intr’atâta a fostă de 
respectată profesorulă I. F. Negruțiu !

Zelulu pentru instruirea tinerimii și 
dorulă de a face cunoscută și străiniloră 
limba nostră i-au fostă nobilele motive, 
pentru cari a tipărită (la an. 1852) „Gra
matica limbei române“ scrisă unguresce, 
carea pănă acuma a apărută în a V-a 
edițiune. Dovadă, că s’a simțită lipsa 
ei. Astfelă ideea ,lui Șincai, ca să înles- 
nescă și străiniloră învățarea limbei nos- 
tre și cunoscerea originei ei, a aflată 
demnă cultivatoră în I. F. Negruțiu, 
care totă cu acestă scopă a scrisă în 
revista „Magyar nyelveszet“ o escelentă 
disertațiune despre limba română și prin 
acesta a continuată opera lui Petru Ma
iorii, care scrisese dialogulu despre ori
ginea limbei române.

In interesulă culturei și a deșteptă- 
rei nemului său, a edată manuale pen
tru școlele elementare: Gatechismulu și 
Istoria biblică, va să dică pânea cea de 
tote dilele pentru nutremântulă spiri
tuală ală eleviloră deja inițiațl; astfelă 
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cu 74 ani mai nainte învâțatulă călugără 
Samuilă edase două cărții de rugăciune, 
pentru crescerea religiosă-morală a tine- 
rimei. De începătorii fragedl încă s’a 
îngrijită consciențiosulă profesoră-părinte 
Negruțiu și a edată Abecedară (seu Ele
mentară), asemânându-se prin aceste trei 
opere antecesorului său în directura șco- 
leloră, nemuritorului Șincai; zelosului 
și învățatului monachă Samuilă s’a ase
mănată profesorulă Negruțiu, edândă 
Aritmetica pentru școlele poporale, cu 
care a dovedită cunoscința de metodă 
la nhrou.

Der profesorulă Negruțiu împlinea 
totodată altă misiune cerescă, elă era 
preoții, păstoră sufletescă ală parochiei 
gr. [cat. a Clușiului și administratoră 
protopopescă, mai târcjiu protopopă ac
tuală ală tractului de același nume. 
Frumosa activitate literară a desvoltat’o 
în acestă periodă de 15 ani. Pe lângă 
opurile lăudate, protopopulă - profesoră 
Negruțiu a scrisă și articlii sciințifici în 
foile românescl. Toți bărbații de bina’lă 
încuragiau să pășescă înainte ca ante- 
luptătoră ală constituțiunei bisericei nos- 
tre; fericitulă de piă memoriă Metropo- 
litulă Șuluță întrâ în corespondență pri
vată și familiară cu protopopulă Negruțiu, 
totă în obiectulă constituțiunei biseri- 
cescl. Ună șiră de scrisori s’a schim
bată între fericitulă Metropolită și între 
protopopulă Clușiului, căruia „cu fră- 
tescă încredere^ îi scrie „celu vechiu adictu 
Metropolitulă Alexandru.“

Convinsă de sublima misiune pasto
rală, protopopulă Negruțiu prin cuvinte 
predica sciința și moralitatea, prin esem- 
ple conducea la pietate, așa că la dân- 
sulă s’au putută aplica cuvintele profe
tului : „Duzele preotului vorii păzi sciința 
și legea vomit cerca din gura lui, ca den- 
sulii ângerulii Domnului atotii-ținetorulu 
esteu.

Sciința și legea a păzită protopo
pulă I. F. Negruțiu și acelea l’au făcută 
membru la comisiunea instituită de guver- 
nulă țărei în Clușiu pentru censurarea 
cârtitorii ; sciința i-a deschisă locă de mem
bru în reuniunea museului transilvanii; 
sciința și zelulapostolicpentru prosperarea 
bisericei și a școlei l’au promovat la dem
nitatea de canonică. In considerarea 
calitățiloră sale eminente, fericitulă me
tropolită Alexandru îlă ia de secretară, 
îlă denumesce protopopă ală eparchiei 
Blașiului, directoră ală scoleloră elemen
tare și ală institutului preparandială, 
președinte ală comisiunei scolastice și 
inspectoră ală tuturoră scoleloră româ
nescl gr. cat. din archidiecesă. Dela 
marele său predecesoră Șincai, în direc- 
tură nimeni n’a desvoltată atâta zelă 
pentru causa scolastică, câtă a dovedită 
neobositulă Negruțiu, care a fostă refe
rente în causa scolastică în epoca de 
transițiune și organisare de sub siste- 
mulă absolutistică, apoi în epoca refor
mei învățământului primară și secundară 
sub constituțiunea actuală. Preț.usa ar- 
chivă a metropolii geme de mulțimea 
acteloră referitore la învățămentulă pri
mară și secundară, eșite din pena neo
bosită a canonicului Negruțiu.

In timpulă acestei activități erculane, 
cerculă Gilăului îlă onoreză cu manda- 
tulă sâu de deputată la dieta provincială 
din Sibiiu (în an. 1863) și totă atunci 
fu alesă membru in casa dcputațilorii înal
tului consiliu imperialii. In aceste ono
rifice, der grele oficie, inspirată de cre
dința cătră tronă și de iubirea cătră 
patriă, deputatulă Negruțiu a stată la 
culmea chiemării. Multora le păte servi 
de modelă ținuta lui Negruțiu. Membru 
în representanța comitatului Albei infe- 
ridre, canoniculă Negruțiu face represen- 
tațiunl energice în causa dotațiunei func- 
ționariloră bisericescl români. Cu ochi 
neadormițl vegheză asupra desvoltărei 
lucruriloră, și când află de lipsă, face 
apelă cătră inteligență, rogă, stăruesce, 
mișcă, admonieză, îndemnă să se adune 
în conferințe „și nimeni, dela acelea se nu 
lipsescă'i Caracteră fabriciană, Negruțiu, 
celă neintimidată și necoruptibilu, totă- 

deuna ridică susă și ține tare drapelulă 
dreptății. Deprinsă din ■ Clușiu a fi su- 
fletulă tuturoră lucrăriloră paclnice de 
progresă, binemeritatulă protopopă ală 
Clușiului și ca protopopă ală Blașiului 
se arăta înțeleptă Mentoră. Elă afla to- 
nulă cuvenită, pașii necesari, ținuta 
demnă în tote împrejurările.

După așa strălucite dovedi de abi
litate, de zelă și devotamentă , în două 
rânduri a fostă candidată de episcopă. 
Der Provedința l’a reservată pentru lip
sei© acestei archidiecese. Câtă de mult 
l’a stimată și l’a iubită clerulă, s’a do
vedită și în 1868, când candidatulă de 
metropolită I. F. Negruțiu a obținută 
36 voturi.

Nu mai puțină a fostă stimată Ne
gruțiu ca omă privatii. Modelă de vir
tuți private și casnice, a trebuită se fiă 
acela, care șl-a câștigată simpatia, ba 
familiaritatea unoră archierei, ca ferici
tulă metropolită Alexandru, ca episco- 
pulă de bună memoriă Erdelyi, ca esce- 
lența sa actualulă metropolită și grațios 
părinte Dr. Ioană Vancea, ba chiar și 
stima și încrederea Nunciaturei aposto
lice. Rară bărbată a fostă așa de sim
patică prin cuvinte, prin maniere, prin 
serenulă feței sale și caracterulă deșchis, 
loială, neinteresată, sinceră și neafectată. 
„ Opiniunea publică amintesce tot-deuna cu 
reverință numele densului*,  dicea episco- 
pulă rom. cat. Fogarasi, er archiepisco- 
pulă și metropolitulă de piă memoriă 
Șuluță, care a pusă atâta încredere în 
Negruțiu. dicea, că „Negruțiu este ună 
celibe, care face ono're celibatului, susține 
și apără disciplina și instituțiunile bise
ricei nostre orientale în tote ramurile 
loră și de aceea merită stima și încrede
rea densului,u — noi vomă adauge : și a 
posterității, pentru care a trăită Negruțiu 
și ca omă privată.

Negruțiu nu s’a mulțumită a-șl îm
plini datorințele impuse de oficiulă sâu. 
Elă era de categoria aceloră spirite 
mari, acelcră bărbați providențiali, cari 
trăiescă pentru viitorulă mai depărtată 
și’șl impună înșiși da’torințe, ca să 
asigureze prosperarea națiunei și a bise
ricei loră. Casa lui Negruțiu era o scblă 
de educațiune și instrucțiune încă de 
când era în Clușiu, în acele timpuri cri
tice. In familiă Negruțiu pururea era 
încungiurată de tineri școlari, consân
geni și streini, și se îngrijea, ca ună pă
rinte adevărată, să-i crescă „în zelă și 
credință11, în iubire cătră națiune și pa
triă. De aceea îi putemă dice cu poetul 
Mureșianu:

„Acestea în vieță, prea demne bărbate, 
„Le-ai puști în lucrare cu spirită curatu, 
„Grijindă de relege, de limbă, dreptate, 
„Dândă brațulă teu radimă la celă apăsată".

Da, elă a crescută bărbați națiunei 
și bisericei, societății și umanității: preoți, 
profesori, medici, judecători, ostași, a- 
gricultorl și ca unui tată crescătoră îi 
putemă da acestă omagiu:

„Ca ună deșteptă părinte la fii dăduși cultură, 
„Incâtă ei cu sciința ca stele strălucescă, 
„Modelă fiindă în fapte, în cumpătă și măsură, 
„Bărbați, cari îi adună poporulă românescă".

Andrelu Mureșianu.

Elă a fostă pururea „radimă și co
loră scăpătațU :

„Săracii cari ’n lipsă intrau în a lui casă
„De acolo diua-noptea eșiau ajutorați."

Ba, în bunătatea inimii sale, Ne
gruțiu nu șl-a uitată a se îngriji și pen
tru viitoru de școlarii lipsiți de mijloce, 
și din cruțările sale a făcută pentru 
aceștia fundațiunea de 4000 fi. er 200 fi. 
i-a lăsată fundațiune pentru liturgii la 
biserica din Sucutardă; astfelă, decă 
modestia sufletului său l’ar fi lăsată, 
putea esclama cu poetulă latină:

„Exegi monumentum aere perennius 
„Regalique situ pyramidum altius
„Quod non imber edax, non Aquilo impotens 
„Possit diruere, aut innumerabilis 
„Anorum series et fuga temporum.
„Non omnis moriar !"

Va să cli0^, Mi-am ridicată monu- 
mentă mai durabilă decâtă arama și mai 
înaltă decâtă vârfulă piramideloră ri
dicate de regi; nici ploile corosive, nici 
furiosulă Aquilon, nici șirulă de ani ne- 

numărațl, nici decursulă timpului să nu’lă 
potă risipi. Nu voiu muri întregă11. (Ho- 
rațiu m 30.)

Și acelă monumentă frumosă, stră
lucită, vrednică și durabilă, în care va 
trăi Ioană Fekete Negruțiu, este capita- 
lulu de inteligință crescută pentru națiune 
și biserică, pentru stătu și umanitate; de 
aceea, o fericite :

„Voră spune preoții a ta pietate, 
„Și zelulă credință în cultulă divină, 
„Va spune Românulă primirea de frate, 
„Ce-avu dela tine venindă ca străină."

„Vărsa-voră suspine din sufletă sărmanii, 
„Căci tu' le-ai fostă tată în sfată și cuvântă, 
„Uda-voră săracă, uda-voră orfană 
„Cu lacrimi duiose frumosu-țl mormentă!“

Andr. Mureșianu.

Er voi, cei mai deaprope ai ferici
tului Negruțiu, voi, obiectulă fragedeloră 
sale îngrijiri, cari din recunoscință și 
pietate ridicați acestă monumentă, și 
toți, cari n’ațl pregetată a veni să asis
tați la sânțirea lui, dicețl cu mine : „Odih- 
nesce în pace, suflete nobilă ală neuita
tului I. F. Negruțiu, și te rogă pentru 
înflorirea bisericei și neamului tău. Eternă 
amintirea ta!“

Literatură.
Banca națională și Valuta nostră. 

Acesta este titlulă unei broșuri apărute 
de curândă la BucurescI, ală căreia au- 
toră este d-lă Andreiu A. Popoviciu, ab
solventă ală Academiei comerciale și 
ală școlei înalte academice de comerță 
din Piena. In partea primă autorulă 
pledeză p utru introducerea valutei de 
aură în România, arătândă însemnatele 
efecte binefăcătore ale acesteia, er în 
partea a doua se cuprinde ună estrasă 
din legile monetare ale țăriloră prin
cipale.

„Romănische Revue“, foiă politică-li- 
terară, apare odată pe lună, editoră și 
directoră Dr. Cornelia Diaconovich, Viena 
VIII, Alserstrasse 27. Broșura VII de pe 
Iulie, anulă V cuprinde: „Die gr. or. 
romănische Kirche in Ungarn und Sie
benburgen. Von der romănischen Aka- 
demie. Das romănische Volksschulwesen 
in der Bukovina. Michailă Eminescu, 
G-edichte Von Eminescu. Argir und 
Helene. Das Mărchen aus Siebenburgen. 
Macedo - Romănische Volkslieder. Ein 
verlorenes Leben, Novelle von I. Slavici, 
deutsch von Schonfeld. Rundschau: Ni- 
culaus Popea, gr. or. romăn. Bischof von 
Caransebeș ; Die Romănen in der Turkei, 
Die Passivităt der Romănen in Sieben
burgen ; Oesterreich-Ungarn und Romă- 
nien. Litteratur und Kunst: Zur Ge- 
schichte der Romănen in Siebenburgen; 
Simeonă Mangiuca; Ein neues Buch von 
Carmen Sylva; Neue Bucher; Carmen 
Sylvas Werke.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Câmpiă, Iulie 1889.

Onorată Redacțiune! Vădândă, că 
pănă acum nu v’a raportată nimenea 
despre decursulă petrecerei românescl, 
ce s’a ținută în comuna Năsală la 30 
Iunie n. c., îmi permită în cele urmă- 
tore a vă face eu o scurtă dare de semă.

Petrecerea amintită a fostă fărte a- 
nimată, spațiulă pentru jocu frumosă 
decorată, la care voiu mai aminti și fru- 
mosa portă triumfală ; tote acestea le ser- 
vescă spre laudă d-loră arangiatorl I. Ma- 
caveiu și Traiană Deacă.

Publiculă a fostă puțină—de nu mă 
înșelă, ca la 20 familii,—der nici acestea 
n’au fostă tote românescl, căci erau și 
mulțî Maghiari. împrejurarea acesta a 
știrbită multă caracterulă națională alu 
petrecerei. Jocuri mari, „Romana" și 
„Cadrilulău numai odată s’au jucată. Csâr- 
dâsurl însă amă avută destule. Nu sciai 
să rîdl, ori să compătimescl pe acele 
năsdravene Româncuțe, cari în săriturile 
diforme ale csârdâsului îți înfățișau mai 
multă tobloulă unoră neorustice, decâtă 
ală unoră nobile strănepote ale vredni- 
celoră nostre matrone de odinioră. Mai 
adaugă apoi, că unele dintre aceste csâr- 

dâsiste erau îmbrăcate în costumă nați
onală românescă. Adevărată scandală ! 
Astfelă de lucruri merită a fi înfierate 
cu asprime din partea pressei nostre na
ționale, pentru-ca să vedă părinții și 
mamele nostre, unde au ajunsă cu cres
cerea, ce o dau fiiloră loră! Nu, trebue 
să se uite, că noi nu lucrămă mai ni- 
mică pentru națiune; dâcă însă nu lu
crămă, celă puțină să ne ferimă de a 
ne face de rîsă și de a blama pe aceia, 
cari dina și noptea luptă pentru ridica
rea prestigiului nostru națională. Asta-i 
totă ce vreu să clicO..

Acum să revină la acele domne și 
domnișore, pe cari le-amă vădută îm
brăcate în costumă națională și ale că
rora nume, pentru-că au contribuită la 
remarcarea timbrului națională ală aces
tei petreceri, le amintescă cu plăcere. 
Etă-le : d-nele Susana Murășană (S. Șim- 
boră), N. Cheresteșă (S.-Ioana), N. Todo- 
rană (Mahală); d-șorele Aurelia Rusu și 
Cornelia Pușcară (din Țaga); N. Olteană 
(Valasudă), M. S. Dănilă, studentă în te
legrafia (Budatelecă). Regretă, că nu
mele celorlalte nu-mi vine în minte.

Nu potă să încheiu acestă raportă, 
fără a nu aminti cu recunoscință numele 
simpaticei domne Macaveiu, care ne-a 
primită cu atâta căldură și cu așa mare 
dragoste, încâtă n’am cuvinte pentru a-i 
pute mulțămi în de ajunsă. Totă atâtă 
de ospitală ne-a primită și d-lă Maca
veiu, așa că toți ospeții s’au despărțită 
forte îndatorați față cu d-sa.

Petrecerea s’a încheiată numai cu 
revărsatulă doriloră, aducândă ună ve
nită brută de vre-o 40 fi. v. a.

Din cei de față.

DIVERSE.
Atacată de unfl oficeru. „Leitmeritzer 

Zeitung11 din Theresienstadt spune, că 
primarulă de acolo,’ luândă la răspun
dere pe ună oficeră de dragonl, anume 
locotenentulă Lang, care călăria peste 
câmpulă său sămănată, a fostă insultată 
și rănită greu cu sabia, primindă patru 
tăeturl. Primarulă e greu bolnavă. 
Fapta oficerului e condamnată de toți. 
Generalulă locțiitoră ală comandantului 
de divisiă s’a dusă la primarulă, de i-a 
făcută o visită. Oonsiliulă comunală a 
adresată plângere la loculă competentă.

Cursul «b pieței BSrașovâ
din 24 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vând. 9.45
Argintă românescă - „ 9.38 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.46 n 9.48
Lire turcesc! - - - „ 10.65 n 10.70
Imperiali - - - - „ 9.65 »1 9.70
GalbinI , „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Albina“6u/o >, 102.— n —

50/
h n n Io 11 98.59 n 99.-

Ruble rusescl - - - „ 120.50 „ 121.50
Discontulă - - - - 6ys—-8% Pe ană.

Carsulu la bursa de Viena
din 23 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 98.80 
Renta de hârtiă 5°/n ------ 95.— 
împrumutul!! căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostii ungare (3-a emis-une) - - 112.70 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungur eseu ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.80
Renta de argintă austriacă - - - - 84.80
Renta de aură austriacă ----- 109.70 
LosurI din 1860 ------- 104.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orI -------- 9.47 y,
Mărci 100 împ. germane ... - 58.32'/,
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.25

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Institute ie creiitii și ie economii 
FILIALA BRAȘOVU 

Amanetezi hârtii de valore 
ȘI DE CELEA R0MĂNESC1 

pănă la 85°/0 din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de 
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
61/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiunî mai de aprope se potil 
dilnictî în biroulă institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.
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<u prin celu mai bogată conținută de acidă 
celu mai curată acidă alcalică—fâcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleioră urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentă ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulu ei plăcutu și re- 
coritoru se se menție mai multu timpii.

Dupe opiniunea autorităților^ competente Apa mi
nerală de ,,zeepâ,t“—în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinară de 
bogată în Sbcidih. carToonicui—principialminte 
xicitrruLcm. d.e acid/iă. oa-rtoniciGL ccn- 
oezitratiGL—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

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

Depositulft principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stacia. Teatr dini ZbTo. 312

Depositulu principalii la FRIEDRICH. STENNER, farmacia la 
„LEULtl DE AURtF în Brașov#,. 66

Preparatele antiseptice
ale lui

GUST
pentru îngrijirea dințiloră și a gurei au ună efectă escelentă, 
curățitoru, conservătoru și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
iolosite pănă acuma spre acestă scopă, și noue mijloce cu unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloră.

I fiaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fi. 
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dințî ă 40 cr.

p^1889' Arveresi hirdetmeny.
Alulirt biroi kikuldott az 1881. evi LX. t. cz. 102. §-a ertelme- 

ben ezennel kozhirre teszi, hogy a szentâgothai kir. jârâsbirbsâg- 
nak 555—1889 polg szâmu kikuldetest tartalmazb vegzese folytân 
a brassoi „Albina“ takarekpenztâr javăra kovesdi Piso Sabin ellen 
195 frt. toke ennek 1889 evi februâr ho 18-ik napjâtbl szâmitando 
6°/0 kamatai es eddig osszesen 27 frt. 31 kr. perkoltsegek erejeig el- 
rendelt kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval biroilag lefoglalt es 800 
frtra becsti.lt ingbsâgok, u. m.: 320 szekernyi szena, 60 szekernyi 
sarju nyilvănos ârveres utjân elfognak adatni.

Mely ârveresnek az 555—1889 polg. szâmu kikuldetest rendelo 
vegzese folytân a helyszinen, Kovesden leendb eszkozlesere 1889 evi 
julius ho 27-ik napjânak deleliitt 9 orăja hatâridbul kituzetik, es alihoz 
venni szândekozbk ezennel oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingbsâgok ezen ârveresen, az 1881 evi LX. t. cz. 107. 
§-a ertelmeben a legtobbet igerdnek becsâron aloi is elfognak 
adatni, a netalân elsobbsegi igenylok pedig felhivatnak, miszerint 
jogaikat az emlitett t. cz. 111 es 112 §-a alapjân az ârveres meg- 
kezdeseig ervenyesitsek.

Az elârverezendo ingdsâgok vetelâra az 1881 evi LX. t. cz. 
108 §-a szerint fizetendo.

Szent-Agothăn, 1889 evi julius h6 12-en.
Bincler Iânos,

kir. bir. kikuldott.124,1
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pg GRAND HOTEL DACIA I
Q 41. Boulevard St. Michel. Paris. G0 V

0' Hotelierii românii. Bucătăria română-francesă. 0
104,25-10 0
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EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS. 

Omm «ă pentru visitatorii români! 
ft SE ftORESft ■ “S23&

41. Boulevard St. Michel. Paris.
O

Bucătăriă română-francesă. O

Turnătoria de fern și fabrica de mașini a lui SC LICK.
SOCIETATE PE AC ȚII ÎN BUDAPESTA

YKBRICk ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘÎJ ȘI DEPOSITULU:
VI. Aeuss. Waitzuerstr. 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 semănată în brazdă „HALADAS

ale Ivii Sciiliclz.

W Mașini ie seineiato care împrăștie erănnțele. "W
Pluguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu ună fierti, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scdte mustii sfecleloru, sfSrîmători de porumbii (cucuruzu), 
mori pentru sfărîmată, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părți aparținătore de iote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna îndepositu.—Prețurile cele mai eftine—Condițiunî de plată favorabile. 
Prețurl-curente Ba cerere gratis și franco,

Observare. Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 
în Budapesta VI, Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulO. fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99, 
tuși susținemă în interesului și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă. în localitatea de mai susă, unde vomă ținea ună deposită 
tote productele nostre de obiecte pentru codiri ȘÎ de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția icraaicriei is fern și a fabricei ie mașini a lai SCHLICK—societate pe acții.

to- 
din

8,18—13

Tipografia A. AiUREȘlANU, Brașovu.
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