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Acum după încheierea anului 
școlară mulți părinți dintre aceia, 
cari trăiescu în condițiuni mai 
grele și cari, fiindu parte mare 
economi la sate, mai au se lupte 
în anulu acesta și ou neajunsurile 
recoltei slabe, ne mai vorbindu 
de celelalte necazuri și sarcini 
ce-i apasă, mulți dintre acești pă
rinți, (pcemfi, voru sta pe gânduri, 
ce se mai începă cu copii loru 
dela șcble, căci prevedu, că le va 
fi forte cu greu ori chiar cu ne
putință de a-i pute ajuta se-și 
urmeze studiile mai departe.

Ce se facă bieții omeni, se-șl 
vendă vitele din jugu ca se potă 
susține pe copii loru la școle?

Aceloră părinți, cari se află în 
fața acestei critice întrebări, le cfi- 
cemu: DațI copii voștri la me
serii !

Aici se ceru fdrte puține chel- 
tuell și decă copii voștri au ab- 
solvatu cu succesu măcaril trei, 
patru clase inferiore din gimnasiu 
ori din școlele reale și suntu deș- 
tepțl, ei se voru face în puțini ani 
sodali și măiestrii harnici și fo
lositori societății și cu meseria loru, 
cu acestu „plugu de auru“ voră 
pute ajunge pote mai curendu la 
bunăstare și neatârnare, decâtu 
mulți dintre cei cari au trecutu 
prin școli mai înalte.

De nenumărate ori amu arătată 
în colbnele acestei foi, câtă de 
mare este folosulu, ce-lă putemu 
trage, mai alesă noi Românii, din 
îmbrățișarea meseriiloru.

Remași înderetă în urma vi- 
tregeloru împrejurări din trecutu, 
avisați numai la munca câmpului, 
noi Românii trebue se ne gândimu 
mai multă ca alții, ca se ne des- 
chidemu none isvbre pentru îm
bunătățirea stării ndstre materiale.

S’au aflată între noi bărbați 
devotați binelui nostru națională 
și cu prevedere pentru viitorulu 

nemului nostru, cari luptă acum 
de unu șiră lungă de ani a- 
lături cu noi ca se nimicescă 
prejudecățile, ce esistă încă în 
mare mesură în poporulu nostru 
față cu meseriile.

Suntu încă și acjl țeranii noș
tri în cea mai mare parte în 6rbă 
rărecire, cretjendă că meșteșugulă 
ar fi o îndeletnicire înjositbre și 
de desprețuitu. In simplitatea loru 
acești bmeni au înaintea ochiloru 
loru totă numai pe cismarulu și 
faurulu țigană din sată și nu vedă, 
că s’au schimbată vremurile și că 
s’au îmulțită chiar trebuințele loră 
în așa mare mesură, încâtă e ne- 
voiă se se gândescă cu toții, ca 
cu o (ți mai curendu se aibă în 
sată meșteșugari harnici și isteți 
din sînulă loră, cari se le pbtă 
aduce mai multă folosă, ca meș
teșugarii desprețuiți de pănă acuma.

Nu numai că nu este de des- 
prețuită meșteșugulă, der este chiar 
o cinste pentru acela, care prin- 
tr’ensulă se ridică, fiindă spre fo
losă secietății. Cum s’ar și pute 
înțelege altfeliu proverbulă nostru, 
că „meșteșugulă e plugă de aură?“ 

„Meseriașulă Română“, foiă, 
care acum de patru ani propagă 
cu multă zelă iubirea pentru me
serii în poporulă nostru și care, 
fiindă așa de eftină, ar trebui se 
fiă pretutindeni cetită și îmbrăți
șată, face în numerulă seu mai 
nou o îmbucurătbre constatare :

„Esaminândă mica statistică 
relativă la desvoltarea meseriiloră 
la noi, constatămă, că acei băeți 
lipsiți de tote, cari mai acum 
câțiva ani cu sfială și cu neîncre
dere se aplicau la o muncă - des- 
prețuită de părinții loră, au for
mată acjl pe nesimțite o nume- 
rbsă tinerime de meșteri și sodali, 
cari facă cinste meseriei loră și 
societății, în care se învertescă*.

Făcendă acestă înveselitore 
constatare, care se întemeiază pe 

datele publicate și în colbnele foiei 
ndstre despre succesulă stăruințe- 
loră associațiuniloră de meserii 
române din Brașovă, Clușiu, Sibiiu, 
numita fbiă se ocupă în acelașă 
numeră cu o cestiune, pe care în
săși o declară de o cestiune a vi
itorului și care privesce educațiu- 
nea și instrucțiunea tinerimei me- 
seriașe.

E în adeveră fbrte de lipsă se 
ne gândimă de pe acuma și la 
viitorulă meseriașiloră români, ce-i 
creămă, mai alesă după ce nu pu- 
temă voi, ca se ni-i înstrăinămă.

„Meseriașulă Română“ se pro
nunță in favorea scdleloră de me
serii, după modelulă celoră din 
Francia, Belgia și Italia, școli, în 
care tinerii meseriași primescă o 
instrucțiune teoretică și practică, 
der adauge, că înființarea unoră 
asemenea școle la noi este deo
camdată cu neputință, pentru-că 
ne lipsescă mijlocele trebuincidse, 
și bănesc! și intelectuale.

Pdte se aibă dreptate foi i me
seriașiloră noștri pănă la ună 
punctă dre-care, der considerândă, 
că tote progresele și îmbunătă
țirile suntă cea mai mare parte 
resultatulă necesitățiloră, credemă 
că ne va da dreptate, decă vomă 
cjice, că cestiunea instrucțiunei 
meseriașiloră noștri se va resolva 
de sine prin forța împrejurăriloră, 
numai se străbată odată în tdte 
păturile poporului nostru intere- 
sulă pentru meserii și se se gă- 
sescă destui, cari să fiă gata a 
le îmbrățișa.

Atunci simțindă cu toții nece
sitatea de a nu sta pe locă, ci de 
a face ună pasă înainte, vomă afla 
mijlocele trebuincidse și pentru o 
instrucțiune și educațiune satisfă- 
cătdre a meseriașiloră noștri.

Suntemă încă la începutulă 
formațiunei clasei meseriașiloră 
noștri și pentru ca să ajungemă 
mai curendă la o treptă mai înain

tată, cficemă cătră părinții, cari 
neavendă mijloc© a cresce copii 
lorii pe la școle mai înalte, vo- 
iescîi totuși se le creeze unu vii
torii sigurii: Dați copii voștri la 
meserii!

lESe'vista politica-
Din năuntru. Adoratorii lui Kossuth, 

oposiționall și guvernamentali, facă mare 
cioroboră pentr’ună toporă. Anume de
putății din oposițiune desmintă pe fiulă 
lui Kossuth, care găsise cu cale să nege, 
că tată-său s’ar fi esprimată despre Tisza 
cu cuvintele, că „merită biciulă“, fiindcă 
n’ar lucra pentru independința Ungariei. 
Acum vine deputatulă oposițională Po- 
lonyi și susține din nou, că Kossuth re- 
voluționarulă nu numai a <fis>fi că Tisza 
Koloman e vrednică să fiă bătută cu 
biciuia, ci a disă încă și mai multă de- 
câtă atâtă. E bătătoră la ochi, că nici 
fiulă lui Kossuth, nici oposiționalii nu 
desmintă cele dise de revoluționarulă 
în contra dinastiei, ci totă certa vine de 
acolo, că unii voră să îndușmănescă pe 
Kossuth cu Tisza, er alții voră să sus
țină pretinia dintre amândoi, pentru-că 
și Tisza ca și Kossuth gândesce, dovadă 
că cu toții deopotrivă îlă sărbătorescă, 
dovadă că guvernulă și organele lui nu 
pedepsescă manifestațiile koșuthiste anti- 
dinastice, ci din contră le încuragiază 
pe când manifestațiile de lealitate di. 
nastică ale naționalitățiloră nemaghiare 
cum e de pildă serbarea (filei de 3/15 
Maiu a Româniloră, suntă interese și 
urmărite de procurorii, fișpanii și solgă- 
birăii d-lui Tisza. Ba acum se facă pre
gătiri mai mari ca totdeuna pentru ser
barea (filei numelui lui Kossuth. Cei din 
Viena se potă „felicita!“

Din afară. Foia rusescă „Kurjer Var- 
savskiu publică ună interesantă articula 
asupra convenției militare încheiate intre 
Germania și Italia în vederea viitorului 
resboiu in contra Franciei. Foia rusescă 
dice, că ună atacă ală Italiei asupra 
posițiuniloră ffancese în direcțiune că
tră Mon-Cenis n’ar fi de folosă pentru

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

„Cine face, lui își face!"
(întâmplare din poporu.)

Singură într’o peșteră scobită în 
stâncă, dintr’o pădure mare și bătrână, 
de gândiai că-i de când e lumea, trăia ună 
pustnică. De multă se aședase elă acolo 
și forte arareori îșl părăsia locuința 
sa; în postă și rugi ferbințl îndreptate 
cătră celă Atotă-puternică îșl petrecea 
elă vremea.

Ună vasă de apă, o poliță și ună 
priciu de mușchi era totă avuția piosului 
muritoră.

țlilnică argatulă unei creștine boe- 
rese de pe moșia din vecinătatea pădurii 
îi aducea pâne și apă.

Toți creștinii cu rîvnă din prejme- 
tulă acela îlă cunosceau și cinstiau — der 
nime nu scia să-ți spună: ciue-i ? ! cum, 
când și de unde a venită ?!... Multe se 
grăiau și povestiau de densulă, der nime 
nu scia și nu se lega să-ți spună ceea 
ce totă lumea ar fi dorită. — Toți câți 
îlu cunosceau însă, într’ună gândă măr- 
turisiau, că e cucernică fără păreche, mare 
la minte și multă chibzuită în sfaturi. 

Câți dosedițl și năcăjiți nu alergaseră 
la densulă și pe câți nu-i mângăiase elă 
prin înțeleptele lui fapte!

Multe pilde înțelepte spunea la totă 
lumea, care-lă cerceta, der cu o vorbă 
era totdeuna pe buză, că: „cine-șl face, 
lui îșl face.“ Și avea dreptate.

Bătrâna și buna boeresă murise. 
Toți creștinii, câți o cunoscuseră, o plân
geau cu jale, der mai nemângăiată o plân
gea și jălia cucerniculă moșnegă din spe
lunca din pădure.

Timpulă jalei trecuse, că vedl... 
mormentulă boeresei de multă împă- 
jiștise.

fiiilnică, ca și mai înainte, cucerni
culă bătrână îșl căpăta din castelulă boe- 
rescă pânea și apa, căci așa lăsase la 
petrecerea ei cu limbă de morte boeresa.

Și apoi dela bătrâna boeresă ră
mase ună feciorașă, nu tocmai bărbată 
la minte, der bună și blândă, și creștină 
ca și mamă-sa.

Nu peste multă, tinărulă boeră să 
căsători și-și aduse de nevastă o boe
resă tinără, avută și frumosă, — der nu 
tocmai coptă la minte și nici nu prea 
creștină. Că vedl, era dintr’altă nemu 

ca boerulă și nu era din țeră și nici 
crescută’n țeră.

De multe-ori îșl bătea jocfi de bă- 
trânulQ pustnicii, nu tocmai din răutate, 
ci vedl, din nepricepere și ușurință, și 
mai aleșii că așa văduse și învățase dela 
alții. Ș’apoi nici nu’i plăcea să scie, cum 
bărbatule ei adeseori cesurl întregi sta 
și asculta sfaturile bătrânului pustnicii.

Era o di frumosă de primăveră, di 
din luna lui Maiu.

Tinărulă boeră era dusă la venătore. 
Boeresa, abia sculată, ședea la ferestră 
pe lângă carea tocmai trecea argatulă 
cu mâncarea pustnicului. O ceru s’o vadă 
și, ce gândi ce nu, destulă că picurândă 
dintr’o sticluță câțiva picuri pe pâne ea o 
îndreptă argatului, ca să o ducă unde 
plecase.

Era pe la vecerniă, când boierulă, 
flămendă și obosită de venătăre, în tre
cere se abătu prin văgăuna pustnicului.

Părindă pe poliță pânea, și sciindă 
bine că-i din curte, îmbucă de câteva 
ori, bău odată apă și-și vădii de drumă 
mai departe.

Abia sosită în castelă, boierului i'-se 
făcu rău și din ce în ce mai rău, pănă 

când abia spunendă boieresei că a mân
cată din pânea pustnicului, rămase fără 
suflare.

Toți din curte îlă plângeau și dăo- 
liau, der mai nemângăiată îlă plângea 
boeresa. Și din ce îșl aducea mai multă 
aminte de vorbele cucernicului bătrână 
din pădure, că: „cine ’șl face, lui îșl 
face,“ de aceea plângea mai cu amară. 
Că vedl, ea scia pentru-ce !

A doua di după îngroparea boerului 
și alerga în pădure la pustnică, ca să-și 
ceră ertare dela elă și dela Dumnedeu 
de fapta ce a săverșit’o; — bătrânulă nu 
mai era acolo.

Când și încătrău s’a dusă, nime nu 
scia, precum nu scia, că cine-i și de 
unde a venită.

Despre tinăra boeresă, rămasă vă
duvă, numai atâta se grăia: că, neaflân- 
du-se pustniculă în pădure, s’a întorsă 
la castelă și-a împărțită totă averea sa or- 
faniloră și săraciloră din sată, și apoi, 
întorcendu-se în țera de unde venise, a 
întrată într’o mănăstire.

Ioană Dologa.
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Germania, pentru-că din acestă parte 
Francesii suntă așa de fortificații, încâtă 
cu puține puteri ard respinge pe inimicii 
făcându-lă să sufere perderl nespusă de 
mari. Toții așa nu s’ară pute apropia 
Italienii de Nizza din pricina forturilorii 
celorii tari. EspedițiunI maritime în 
contra Franciei erășl nu e în stare să 
facă Italia, pentru că flota ei nu se pote 
măsura cu a Franciei. Deci planulă e 
altfelă: flota englesă ar apăra porturile 
italiano în contra unei invasiunl francese, 
fără însă ca Anglia să și atace; nepu- 
tendă Italienii să trecă peste Gothard 
din causa Elveției, nu le rămâne altceva 
de făcută, că să potă da ajutoră Ger
maniei, decâtti să trecă peste Brenner 
pe teritorulă austriacă, și în marșuri iuți 
să mergă la VogesI, acolo în unire cu 
trupele germane — dintre care însă cea 
mai mare parte voră fi în altă parte fo
losite (contra Rusiei) — să dea o bătăliă 
la Metz și în casă când ar bate pe 
Francezi, să rupă lanțulă fortificațiuniloră 
franceze din dosulă Vogesiloră și să îna
inteze cătră Parisă. Strassburgulă, ca 
basa operațiuniloră italiene, ar lua ca- 
racterulă unei fortărețe italiano. Acestă 
împrejurare a fostă causa, că partida 
militară din Berlină voia, când cu oca- 
siunea visitei din Berlină, să facă pe 
împăratulă germană și pe regele Italiei 
să călătorescă la Strassburg. Convenția 
militară, care condiționeză marșulă Ita- 
lieniloră peste Brenner, a trebuită să se 
comunice Austriei. Acesta trebue să 
pregătescă tote mijlocele de transportă, 
și anume mai ântâiu în direcțiune dela 
Verona încoce. Convenția nu numai nu 
e secretă pentru Austria, ci acesta tre
bue să și sprijinescă planulă cuprinsă în I 
ea. Căci cu câtă voră fi mai multe pu
teri italiene la VogesI (munții din granița 
Alsației și Franciei), cu atâtă mai multe 
puteri va pute folosi Germania în altă 
parte (negreșită în contra Rusiei, ală
turea cu armata Austro-Ungariei.)

„N. fr. Presse" observă, că acestă 
destăinuire a foiei rusescl se pare a fi o 
combinațiune dibace, nu-i vcrbă, der ar
bitrară. Isbucnindă ună răsboiu între 
Francia și între Germania, ajutată de 
Italia, acesta din urmă va trebui să-și 
folosescă trupele sale pentru apărarea 
pasuriloră din AlpI și a litoraliloră, așa 
că abia va pute trimite afară din țeră o 
putere însemnată.

împăratulă germană Vilhelm, după-ce 
a visitatu Svedia și Norvegia, va merge 
în Anglia, unde va sosi la 2 Augustă cu 
o escadră importantă de 10 corăbii cu 
86 tunuri și 4000 omeni. E cu putință, 
ca împăratulă în mergere ori la întor- 
cere să visiteze și Belgia. In Bruxela 
se facă pregătiri pentru sosirea împăra
tului, ca și cum acesta ar fi lucru sigură. 
Autoritățile militare facă pregătiri pen
tru o revistă militară, precum n’a fostă 
nicl-odată în Belgia. Se vorbesce de 
25,000 omeni, cari au să fiă presentațl 
împăratului Germaniei. Nu cumva aceste 
visite se facă pentru a întări alianța 
triplă? Despre Belgia se vorbea încă 
din anulă trecută, că ar fi încheiată o 
convențiă militară cu Germania. Svedia 
și Norvegia țină semă de persecuțiunile 
ce le sufere poporațiunea din provinciile 
baltice, care au fostă odată ale Svediei, 
din partea guvernului rusă. Ce privesce 
pe Anglia, despre acesta se crede că-șl 
va păstra libertatea de acțiune.

Primirea P. S. Sale Episcopiilni N. Popea.
Caransebeș, 8 Iulie 1889.

(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

V’am arătată, D-le Redactoră, în 
rendulă trecută, cum a fostă primirea 
episcopului N. Popea peste totă în Bă- 
nată și în specială la Caransebeșă, o 
primire câtă se păte d9 strălucită. Acesta 
s’a petrecută Sâmbătă, în 1 Iulie.

A doua di au fostă nouă solemnități: 
instalarea, banchetulă și concertulă. Du
minecă la 9 ore se adunară înaintea re
ședinței episcopesci representanții auto- 
ritățiloră civile și militare, între care se 

afla și cornițele supremă ală comitatului 
Carașă-Severină, Emeric Iakabfy, depu- 
tațiunile, dintre cari cea mai numerosă 
a comitatului susă numită sub conduce
rea protonotarului Ladislau Szogyenyi, 
corporațiunî și mulțl alțl cetățeni. Preo- 
țimea, venindă dela biserică îmbrăcată 
în ornate sărbătorescl și cu baldachinul^ 
purtată de patru preoți, luă de aseme
nea locă înaintea reședinței episcopesci.

Ordinea era susținută de corpulă 
pompieriloră din locă. Se începu pro
cesiunea. înaintea baldachinului, sub 
care se aflau archiereii, mergeau 40 de 
fetițe îmbrăcate tote în costumă albă, pur- 
tândă fiă-care câte o corfiță cu tranda
firi și foi de trandafiri, care le preserau 
în calea Archiereiloră, o alusie, se vede, 
la cuvintele episcopului Popea, care în 
cuvântarea sa, cu ocasia sfințirei sale de 
episcopă, săvârșită în biserica catedrală 
din Sibiiu, accentuase într’ună locă,' că. 
scie domnia sa, „câ nici în Garanselieșă 
nu va ave se calce pe flori de trandafiri'1. 
Astfelă trebue să ne esplicămă faptulă, 
amintindu-ne, că și odăile și coridorele 
palatului episcopescu erau preserate cu flori 
de trandafiri. Avea să fiă acesta o espre- 
siă a iubirei nemărginite, ce o au și pe 
care o voră păstra Oaransebeșenii și peste 
totă fii sufletescl ai diecesei Caransebe
șului cătră scumpulă loră Archiereu.

După ce conductulă ajunse la bise
rică, care de astădată s’a arătată prea 
mică, pentru de a putâ primi în ea un 
publică atâtă de numărosă, Prea sfinți- 
tulă episcopă ală Aradului, Ioană Mețianu, 
în calitate de mandatară metropolitană, 
ținu o cuvântare pătrundătore, întrodu- 
cândă pe Prea Sf. Sa, noulă episcopă, în 
scaunulă său archierescă, împodobită cu 
flori și verdeță. Răspundândă, Episco- 
pulă Popea accentua între altele, că 
„nefiindă dânsulă omulă promisiuniloră, 
„nu pote promite nescarîmunțî de aură, adecă 
„lucruri imposibile, ce nu atârnă dela 
„voința sa, der atâta pote dice cu hotă- 
„rîre, că aduce cu sine o inimă binevoitor e, 
„șj o voință firmă de a face totă, ce-i va 
„sta în puterile sale, pentru prosperarea 
„bisericei și a școlei, pentru binele tuturoru 
„fiiloră sei sufletescl; că rara încredere, cu 
„care densulă a fosta onor ații, o va sci 
„răsplăti cu asemenea încredere ș că luân- 
„du-șl de stea conducetote în lucrările sale 
„religiositatea și moralitatea, se va strădui 
„a nu rămâne, în lucrurile cele bune, cu 
„nimică îndărătulă bunului și lăudatului 
„episcopă Ioană Popasul

După terminarea actului instalării, 
Prea Sânțitulă Episcopă, îmbrăcată de 
preoțimea asistentă în ornate archierescî, 
oficia sânta liturgiă.

După sosirea Archiereiloră în reșe
dință, se începură presentările deputațiu- 
niloru: a consistoriului, țomitelui supremă, 
representanțiloră armatei etc., cari durară 
pănă după 2 ore.

La 3 ore după amedl a fostă prân- 
dulă festivă, la care Prea S. Domnulă 
episcopă N. Popea a fostă invitată peste 
200 persone din locă și din tote părțile 
Bănatului. Intre cei presențl la banchetă 
am observată și pe 2 domni din România, 
Nicolau Ionescu și Palade.

Toastulă celă dintâiu îlă purtă P. 
S. S. domnulă Episcopă N. Popea,. în 
sănătatea Maiestății Sale și a casei dom- 
nitore. Societatea întregă ’ld ascultă 
stândă și însoțindu-lă de entusiasmate 
urări de „să trăiescă". Ală doilea toastă 
l’a purtată P. S. S. d-lă Episcopă ală 
Aradului Ioanu Mețianu, în sănătatea 
guvernului. Ală treilea Ilustr. Sa d-lă 
Episcopă N. Popea, în sănătatea Escel. 
Sale d-lui Metropolită Mironă Bomanulu, 
și pentru mandatarulă metropolitană P. 
S. S. d-lă Episcopă ală Aradului, Ioanu 
Mețianu, și care asemenea a fostă înso
țită de urări însuflețite de „să trăiescă". 
Ală patrulea îlă ridică d-lă Vincențiu 
Babeșu, pentru prosperarea și gloria ar
matei austro-ungare. („Hoch, eljen și să 
trăescă întreită).

Celă mai însemnată însă și celă mai 
plină de spirită dintre tote a fostă toas
tulă d-lui Alexandru [Mocsonyi ridicată în 

sănătatea nou alesului și sărbătoritului 
Nicolau Popea, și care fu ascultată pănă 
la sfîrșită cu cea mai încordată aten
țiune.

Domnia Sa releva meritele episco
pului Popea, și motivele pentru care si- 
nodulă electorală și-a pusă încrederea 
întrînsulă.

Dânsulă dise între altele în toastulă 
șău strălucită:

„Sinodulă electorală a respectată 
„sciințele și virtuțile Tale. Garanția nos- 
„tră este trecutul# Teu. Ună spirită 
„streină politicei, ună spirită curată bi- 
„sericescă, ună spirită de dragoste creș- 
„tinescă, de concordiă și de solidaritate 
„este, care adl te conduce în scaunulă 
„Tău episcopescă. Noi amil învățată a 
„Te stima ca pe unii bărbați"' de caracteru 
„Urmii, ca pe unii flu devotată bisericei și 
„poporului Teu. — Noi Te-am aflată tot- 
deuna la postul^ Tău atunci, când era 

„vorba de a’Țl împlini datoria. Avemă 
„convingerea, că Uustritatea Ta n’ai fă- 
„cută nici când ună pasă, ca să vânecjl 
„onoruri și distincțiunl exteriore. — în
crederea diecesaniloră Te-a cercată și 
„de astădată în ascunsulă modestei Tale 
„nepretensivitățl, ca să’Țl deschidă ună 
„terenă nou, lată și frumosă de activi
tate. Diecesa a făcută acesta în firma 
„și îndreptățită încredere, că înțelfpta și 
„salutara activitate a Bustrității Tale în 
„linia primă va fi îndreptată spre cultivarea 
„și conservarea acelui spirită de concordiă, 
„de care a fostă însuflețită biserica la ale
gerea Ta și în care ea va găsi pururea ga
ranția cea mai sigură a prosperărei, vadei și 
„puterei sale. — Sortea diecesei amă pus’o 
„în cele mai bune mâni. Cerulă să’Țl 
„destine o sănătate neînfrântă, și o vîrstă 
„așa de frumosă, ca aceea a fericitului 
„Ioană celă Bună, predecesorulă Ilustri- 
„tății Tale, pentru ca în ăstă modă și 
„Insu-țl să Te poți bucura de resultatele 
„servițiiloră, ce ai să le faci bisericei. 
„Dumnetjeu să dăruiescă iubitului nostru 
„episcopă mulți ani fericiți!"

Aplause frenetice însoțiră toastulă 
domnului Alexandru Mocsonyi. Urmară 
apoi mai multe alte toaste, dintre cari 
însemneză aici numai toastulă semnifi
cativă alu domnului episcopă ală Ara
dului Ioană Mețianu pentru: „stelele nos- 
tre conducetore în timpurile grele11: familia 
Mocsoneștiloră, representată la banchetă 
prin trei membri ai săi: Alexandru, Eu- 
genu și Zeno.

S’au cetită apoi depeșele dela di
verse persone de felurite națiuni și reli- 
giunl și din diferite locuri și în sfîrșită 
o frumosă odă la adresa sărbătoritului 
episcopă N. Popea, din condeiulă pre 
venerabilului bătrână de 82 de ani Da- 
vidă Almășanu, vechiulă profesoră ală 
gimnasiului română din Brașovă, scrisă 
în clasica limbă a strămoșiloră noștri 
Romani. Ea e următorea:

Pridie Idus Iulias 1889.
Salve vir noster, nostro ter dignus honore; 
Vive diu, Claris nomen virtutibus ornas! 
Idcirco ingenium moresque tuos veneremur. 
Sume pedum coelo demissum, Magne Sa- 

[cerdos!
Pasce gregem Christi, sint grex agnique beati! 
Gratus eris nomenque tuum imortale futurum. 
Surnrni mens regis fuit, ut sua templa gu- 

[bernes!
Gratulor ergo tibi, descendat ab aethere panax. 
Pax animi gliscat, concordia maxima amorque. 
Accipe,' quod 'votum tibi fundit mens ani- 

[musque!
David Almășanu, m. p. 

emeritus professor.

său pe românesce:
Salutare! ală nostru iubită bărbații, de trei 

ori demnă de onore ;
Se trăițl mulțl ani, Țl-ai împodobită numele 

cu virtuți strălucite!
Deci îți venerămă talentulă și firmulă caracter. 
Ia toiagulă trimisă din ceră, mare Păstoră. 
Pasce turma lui Christosă, fiă turma și mieii 

ferice.
Vei fi plăcută și numele Teu în veci nemu- 

ritoră.
Imperatulă cerescă a voită s§-Țl încredințeze 

cârma bisericei sale
■ Te feliciteză, să se pogore din ceră iarba 

vindecătdre,
Inflorescă pacea sufletului, concordia cea mai 

mare și iubirea.
Primesce dorința ce-o rosteșce o inimă curată.

SC1R1LE yiLEI.
Cugetările unei Regine. D-lă P. Pen- 

covicl, directorulă „Monitorului Oficială" 
din BucurescI, va scote în curândă în tra
ducere opera „Les pensees d’une Reine" 
(Cugetările unei regine, de Carmen Sylva, 
Regina României). Acuma se află din 
prefața ce a scris’o d. PencovicI pentru 
acestă carte, că fiă-care cugetare va fi 
tipărită cu ună alt felă de caracteră ti
pografică, servindă în acestă modă și ca 
specimenă pentru tipografia statului. 
Ideia fiindă cu totulă originală, se aș
teptă, ca acestă operă să apară câtă 
mai curând.

* * *
Esportu de vite. Măsurile ce le-au 

fostă luată autoritățile superiăre ale A- 
ustriei inferiore contra viteloră de pro
veniență din Țera-Ungurescă, Bănată și 
Ardeală, în urma deseloră stăruințe ale mi
nistrului ungurescă de agricultură au' fostă 
ridicate. Astfelă esportulO viteloră nostre 
la Viena, respective în Austria inferioră, 
se concede erășl cu pașaporte făcute 
în regulă.

* * *
Importîi oprită. Germania a oprită 

importulă de porci ungurescl. Nu se 
scie din ce causă. Scirea asta a pro
dusă adâncă mișcare în cercurile econo
mice și comerciale. Ministrulă Hungură 
de agricultură a întreprinsă toți pașii 
de lipsă, ca disposiția să fiă ridicată.

* * *
Chirotonire. Duminecă dimineța, spune 

„Telegrafulă română" din Sibiiu, s’a chiro- 
tonită întru diaconă d-lă Nicolau Stră- 
voiu, clerică absolută din ZârnescI, deo
camdată numai pentru ridicarea deco
rului în ritualele năstre bisericescl, fiindă 
elă unulă dintre cei mai devotați servi
ciului bisericescă.

* * *
Potopu. In 12 (24) Iulie s’a descăr

cată asupra Săceleloră o furtună îngro- 
zitore. După ună vântă mare , urma 
grindină câtă alunele, apoi o ruptură de 
noră, cum numai în anulă 1860 s’a mai 
vădută. Apa pe strade ajunsese o înăl
țime de 2—3 urme. Paguba e forte 
mare. Grâulă e nimicită, pomele pră
pădite, șoseua comitatensă e stricată de 
totă, în Satulungă și Tărlungenl au fostă 
duse de apă tote podurile, câmpulă e 
plină de bârne, scânduri și tălpi. In 
Tărlungenl apa a dusă 6 case și a 
stricată 20, și s’au înecată o femeiă să- 
cuiancă și trei băețî români, în Cernată 
s’a înecată ună copilă ceangău de 
11 ani.

* * *
Pocii. Din Țagă, comit. Solnocă-Do- 

bâca, se scrie că în 6 Iulie au arsă a- 
colo 15 case, împreună cu edificiile se
cundare aparținătore loră. A cădută jertfă 
flacăriloră și ună omă bătrână; apoi 
mai multe vite, porci și diferite galițe. 
Paguba se socotesce aproximativă la 
15—20 mii fl. Păgubiții suntu în mare 
miseriă.

* * *
Trachoma. In comitatulu Făgărașului 

starea sanitară a locuitoriloră nu se pote 
numi nicl-decum favorabilă. In decur- 
sulă acestei luni mediculă comitatului a 
constatată cu ocasiunea visităriloră fă
cute, că numai în comuna Oprea-Cârți- 
șora s’au aflată 86 de inși atinși de 
boia de ochi „trachoma". In urma a- 
cesta atâtă locuitoriloră din acestă co
mună, câtă și celoră din comuna Streja- 
Cârțișora li s’a interdisă de a eși afară din 
comună fără concesiune în scrisă din 
partea primăriei comunale.

* * *
Onomastica lui Kossuth. Foile ungu

rescl spună, că diua numelui lui Kossuth 
are să se serbeze la 25 Augustă n. cum 
nu s’a mai serbată nicl-odată. Nu nu
mai în Pesta va fi mare tămbălău, ci și 
în Clușiu, cum spune reptila de acolo, 
va fi mare petrecaniă. Acestă sărbătorire 
a detronatorului dinastiei va fi organisată 
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și de guvernamentali și de oposiționali 
și de Kulturegyletiștî, și se voră desfăta 
la acele serbări și procurorii, pe când 
Românii oră, apărătoriloru dinastiei, nu le 
ertă stăpânirea ungurescă a serba diua 
de 3/15 Maiu! Apoi dreptate-i asta?

* * *
Bucatele au începută a se ridica 

tare în preță. A se vede prețurile bur
sei și raportulă despre starea sămânătu- 
rilorO.

*
* *

Inteligența română din Reghinii și 
giuril învită la petrecerea de veră înda
tinată, ce se va arangia la 9 Augusta st. 
n. în sala promenadei din loca. Venitulă 
curata este destinata pentru scopuri cul
turale. Prețuia întrărei: de personă 1 fi. v. 
a., de personă în familiă peste 2 mem
bri câte 70 cr. v. a. Inceputulă la 7 ore 
p. m. Reghinula-săsesca, 18 Iuliu 1889. 
Pentru comiteta: Dr. Alecsandru Ceu- 
șanu, președinte; George Șancloră, vice
președinte; SimeonuZehanu, secretara; Ge
orge Șandoru, cassară; Iuliu Mera, con- 
trolora. N.B. Cu acestă ocasiune se voră 
produce și jocurile străbune „Călușarulă“ 
și „Bătuta". Oferte marinimose se pri- 
mescă cu mulțămită și se vora chita pe 
cale diaristică.

* * *
Petrecere in Tirimia mare. In 11 

Augustă n. o. se va da o petrecere cu 
jocă în grădina școlei românescl gr. cat. 
din Tirimia mare, eventuală în localită
țile spațiose și bine întocmite ale con- 
tetui Bethlen Marcu de acolo. Inceputulă 
la 3 ore p. m. Intrarea.- de personă lfl., 
de familiă 2 fl. Venitulă este destinată 
pentru reînoirea bisericei române gr. c. 
din locă. Suprasolvirile și ofertele se 
voră chita pe cale euristică- In pausă 
seva juca „Călușarulă" și „Bătuta". Ro
mânii doritori de a lua parte la acestă 
petrecere suntă rugați a se considera 
prin acesta ca invitați, fără a mai aștepta 
invitare specială. Mâncările se lasă in 
îngrijirea familioloră participătore. — 
Tirimia mare, 26 Iulie 1889. Pentru 
Corni tetă: Alesandru Maioră, Romulă S. 
Orbeanu, Dionisiu Simonă, Eliseu Migia, 
Iuliu Truția, Alesandru Bucură, Eugeniu 
Răduță.

*
* ❖

Tariful!! după zone. Direcțiunea căii 
ferate din Valea-Someșului face cunos
cută, că dela 1 Augustă n. c. va intra 
în valore tarifulă după zone, și pentru 
calea ferată de pe acestă vale, întocmai 
ca la căile ferate de stată.

* * *
Societate de înfrățire. După cum a- 

nunță Parisianulă „Journală des Debats", 
s’a formată în Parisă o societate destu- 
dențl din tote naționalitățile, cu scopă 
de a propaga înfrățirea tuturoră aceloră 
streini, cari vină să studieze la Parisă. 
Președintele societății este D-lă Franșois 
David, advocată pe lângă curtea de a- 
pelă. Vice-președințI: D-nil Alexandru 
Săulescu din BucurescI, studentă în dreptă, 
Sophocle Zaharia din Atena, licențiată în 
dreptă, Tuillon, advocată, Clarke. Se- 
diulă acestei societăți e în Parisă, rue 
Serpente No. 28.

Miniștrii Baross și WecKcrle în Bucurescî.
Miniștrii ungurescl de comunicațiune 

și de finanțe, după ce au inspectată di
ferite stațiuni ale căiloră ferate din Ar- 
deală, au mersă Joia trecută la Bu
curescI.

Scopulă mergerei ministrului Baross 
la BucurescI este, după cum dice „Ko- 
lozsvar", ca să mijlocescă o comunica
țiune directă pe la Predelă între trenu
rile de persone ungare și austriaco. Se 
scie, că căile ferate române pănă acum 
n’au stată în legătură nemijlocită cu 
căile ferate ungare pe la Prede.ă, și Ro
mânia pănă acum s’a ferită a ave o ase
menea comunicațiune nemijlocită, din 
causă, că Românii mai multe linii ferate 
au spre Orșova și astfelă au nisuită ca 
și comunicațiunea să se îndrepte spre 

Orșova. Deorece însă prin Introducerea 
eftinului tarifă cu zone pentru căile fe
rate ungare se presupune, că comunica
țiunea de persone între România și 
Viena-Budapesta va lua ună avântă mai 
mare, ministrulă Baross ar afla de lipsă 
ca între România și Ungaria să se In
troducă pe la Predelă o comunicațiune 
directă.

Călătoria la BucurescI a ministrului 
de finanțe Weckerle se presupune, că 
stă în legătură cu politica vamală ro
mână. Mijlocirea comunicați unei directe 
pe Ia Predeală va ave, după părerea fo- 
iloră ungurescl, ca urmare și unele schim
bări ce se voră Introduce în politica 
vamală.

Vineri, reîntorcendu-se miniștrii dela 
BucurescI, au mersă la Tergu-Mureșului, 
de unde voră trece la Clușiu.

Politica orientala a Anstro-Unfrariei și noi.
Intr’unulă din numerii trecuțl 

amii amintitu de unu interesantă 
articula publicată de „Deutsches 
Volksblatt", care apare 4ilni°u în 
20,000 de esemplare. Etă ce <4ice 
între altele numita foiă:

In partea orientală a Europei, inclu- 
sivă Austria, locnescă vr’o 54 de milione 
de omeni, dintre cari 10 milione Ger
mani și vr’o 6 milione Unguri, cari suntă 
anti-rușl, apoi vr’o 8 milidne Români și 
vr’o 2 milione Greci „cari stau mai aprope 
de Slavi" (?), der cari totuși caută să-și 
afirme individualitatea loră. Tdte aceste 
popore aspiră la crescerl teritoriale. Bu- 
nă-dră Grecia aspiră la o mare Greciăși 
România la o mare Româniă cu Transil
vania, Bucovina, și Banatulă. Aceste as- 
pirațiunl îșl au rădăcinile loră în tradi- 
țiunl și legături de sânge, și deci trebue 
să se țină socotelă de ele. Politica slabă 
a Austriei i-a înstrăinată multă simpatiile 
acestoră popore; ea a păcătuită multă 
protegiândă jidovimea în România. Nu 
mai puțină slabă s’a purtată Austria, 
când puterile centrale și mai alesă Na- 
poleona UE îi oferise ocuparea principa- 
teloră române, ocasiă minunată, pe care 
Austria o scăpă. Rusia ar ave mai multe 
simpatii acolo, decă, prin purtarea ei față 
cu Bulgaria, nu ’și-ar fi dată planurile 
și poftele de cutropire pe față. Românii 
și Grecii i-au întorsă și ei acum spatele. 
Austria însă trebue să caute a’șl câștiga 
o comunitate de interese cu Orientulă și 
în specială cu România. Spre acestă din 
urmă scopă Austria va trebui să facă în
semnate sacrificii, fia chiar prin cedarea 
Transilvaniei, Banatului și Bucovinei pe 
săma României, der se înțelege garantândă 
drepturile populației neromâne din aceste 
țări. Pe de altă parte monarchia va tre
bui să se despăgubescă prin ocuparea 
Muntenegrului și Serbiei, ocupare impe- 
riosă cerută de interesele cele mai vitale 
ale monarchiei. Bote că diplomația nostru 
— continuă „Deutsches Volksblatt" — 
urmăresce deja acestă scopă. In tote cașu
rile Austria nu mai pote să o ducă de 
ac|l pe mâne. Și apropierea ei de Româ
nia va trebui să se facă ori prin arătata 
cedare, ori prin viitorulă răsboiu dintre 
puterile aliate centrale pe de-oparte și 
Rusia și Francia pe de altă parte.“

La aceste observă „Democrația11 
din BucurescI între altele.-

Pănă aci vorbesce foia pură germană 
și antisemită din Viena „Deutsches Volks- 
blatGu. Mai departe ea se ocupă de Sârbi 
de Bulgari, de Cehi și de Poloni; însă 
acele părți noi le lăsămă pesema celoră 
interesați de-a dreptulă.

„In ceea ce ne privesce pe noi, amă 
ave mai malte îndreptări de adausă ară
tatului articolă, și amă dori, ca diarulă 
„Deutsches Volksblatt" să ia cunoscință 
de ele.

„Poporulu română nu e numai de 
8 milione, cum arată numita foiă. Rega- 
tulu română nu are 5 milione, după cum 
se obiclnuesce a se crede, ci 6,200.000 
de locuitori. Afară de acesta Români nu 

suntă numai în Transilvania, în Banată 
și în Bucovina, ci și în Basarabia, unde 
numărulă loră se ridică aprdpe la ună 
milionă, și în Macedonia, unde numărulă 
loră trece peste 800,000. Peninsula Bal
canică totă e presărată de Români, pănă 
în peninsula Casandra, și chiar înjurulă 
Spartei se găsescă sate românești. Popo
rală română nu e de 8 milione, ci trece 
peste 12 milione de suflete, fără să ținemă 
socotelă de acei Români, pe cari Rusia 
cu cnutulă ’i-a dusă peste Nistru pănă 
dincolo de Elisabetgrad, ba chiar pănă 
în vecinătatea munțiloră Urall.

„Afară de acesta poporulu ungurescă 
mc se ridică peste 5 milione, și e alcătuită 
bucățl-bucățl astfelă, încâtă ei nu suntă 
3 miliăne la ună locă."

In fine „Democrația" observă, 
că Ungurii, avândă comunitate de 
interese cu Românii din regată, 
ară trebui șe înțelega, că nu pri- 
gonindu pe frații loră de dincoce 
voru isbuti a câștiga amiciția Ro- 
mâniloră din regatu.

Germanii despre Unguri.

Sub titlulă „Nix DaitscU publică foia 
oficiosă germană „Kreuzzeitung" dela 
17 Iulie ună articulă, care are în resu- 
mată următorulă cuprinsă:

Ministrulă de culte Trefort se 
lăuda acum 4eee ani, că a săvâr
șită o faptă patriotică desființândă 
școlele poporale germane din Pesta, 
unde și acjl a treia parte din po- 
porațiune e germană, (restulii suntă 
Jidovi, Unguri și alțl streini). De 
atunci încoce au fostă prefăcute în 
școle maghiare alte sute de școle ger
mane, precum și școle slave și române. 
In Bănatu băeții din satele ger
mane suntu instruațl(?) de învă
țători maghiari, cari abia sciu ceti 
și scrie nemțesce. Gimnasiile ger
mane, afară de cele săsesc! din 
Ardelu, suntu tbte desființate, după 
ce au fostu mai ântâiu stricate 
prin planuri de învățământă ma
ghiară, și a fostă desființată și 
academia germană de drepturi din 
Sibiiu. Totă așa s’a făcută și cu 
școlele române și slave, care nu erau 
confesionale, afară de cele slave 
în Croația. Și cu tbte acestea esistă 
în deplină vigăre legea, că statulă are 
să înființeze școle pe sema tuturoră na
ționalităților u, unde ele suntu în ma- 
ioritate, er nu se le desființeze 
și pe acelea ce le-au avută.

Oficiosă germană vorbesce apoi de 
regresulă limbii germane intre Unguri, câtă 
de negligetă e chiar în școlele medii, așa 
că nici ună esamenă de oficeră nu potă 
da tinerii. Regresată acesta are impor
tanță culturală și politică, elă se săver- 
șesce in contul*  culturii societății înalte 
maghiare, române și slave, împedecă co
municarea loră comună, le isoleză, mă- 
resce contrastele naționale în poporațiune 
și în armată.

Limba maghiară—continuă „Kr.- 
Zeitung"—nu e o limbă cultă, ea nu 
se pbte mesura cu celelalte limbi, 
față cu cari stă isolată. Limba ro
mână, precum și cea slavă, se des- 
voltă în modă uimitorii și au unu ra- 
zimă în limbile surori, care ’și-au 
ajunsă classicitatea. Limba ungu
rescă e o limbă bastardă, nu pote 
ajunge la o însemnătate culturală mai 
mare nici chiar între hotarele Un
gariei...

Spune foia germană apoi, cum s’a 
introdusă limba maghiară prin terorismă 
și continuă astfelă:

De o ucidere înse a vieții in
telectuale a celorlalte naționali
tăți prin limba maghiară nici vorbă 
nu pbte fi. Inzadară se negă li
teratura indigenă a Sașiloru din 
Ardelu, cari trăescu în patria loru 
ungară aprbpe totu atâta de de- 

multă ca și Secuii... Der și 
poporală indigenă a Slaviloră și a 
Româniloră din Țera ungurescă, Bă
natu și Ardeală pbte emula cu 
cea maghiară și e totu atâtă de 
îndreptățită la numirea de pa
triotică. Vieța intelectuală a a- 
cestoru naționalități nu o va 
pute înăbuși maghiarismulu. Acestă 
vieța s’a înălțată tocmai prin forța, 
cu care s’a validitată maghiaris
mulu, der s’a desfășurată cu furiă 
lupta, din causă că Maghiarii țină 
patria, comună tuturoră, dreptă o 
proprietate a loră și formeză asu
pra ei prerogative și predomi- 
națiune. Parlamentarismulă des
frânată din Pesta, ale cărui 
efecte revoluționare în țeră suntă 
incontestabile, a putută pe lângă 
acesta se escedeze într’ună modă, 
cum regimulă împerătescă cu ane- 
voiă ar fi suferită se se întâmple 
în consiliulu imperială din Viena 
ori în dietele din Cislaitania. 
Pressa maghiară s’a lăudată me
reu, că după cea englezescă ea 
este cea mai liberă și mai bună 
presă politică, — întocmai cum 
totă ea asemenă de obiceiu și 
constituția maghiară numai cu cea 
engleză. Ună lucru însă nu mai 
pbte face acestă pressă, care șl-a 
dovedită deja torte adeseori li
bertatea ei în ce privesce înjo
sirea Austriei și a Germaniei. Ea 
nu mai pbte astupa gura pressei 
celorlalte naționalități, în specială 
a 4iareloră române și slave, și cu 
atâtă mai multă nu pbte împe- 
deca, ca ilustrarea ce o facă 
acestea adeveratelo.ă stări de lu
cruri din Ungaria se trecă hota
rele acesteia... Astfelă borea, cu 
care pressa jidano-maghiară din 
Pesta se încercă a acoperi cele 
mai murdare lucruri, se desface 
adeseori în modă cam neplăcută 
prin nisce ra4e de lumină drastice, 
care arată realitatea în totă go- 
lătatea ei.

Noi credemă deci, că atâtă 
pentru Ungaria, câtă și pentru 
Cislaitania, organisațiunea statului 
numai pe o naționalitate politică se 
pbte întemeia, și în cadrulă aces
teia deosebitele rasse trebue sefiă egală 
îndreptățite.

Ce privesce însă vieța cultu
rală a Ungariei, ună distinsă 
membru ală casei magnațiloră 
din Pesta, episcopulă Schlauch, 
confirmă vederile nbstre, și ter- 
minămă cu cuvintele lui:

„Când e vorba de cultură un
gurescă, asta nu pbte însemna alt
ceva, decâtă că națiunea maghiară 
îșl însușesce cultura europenă ge
nerală și dă pre lângă acesta es- 
presiune tipului naționalității politice. 
Acestă cultură reclamă o mare 
cultivare a spiritului și o înaltă 
consciință morală. Durere însă, 
în Ungaria domnesce pe terenulă scien- 
țificu superficialitate, pe terenulu mo
rală unu mare regresă11.

Mai lămurită nici că li-se pbte 
spune adevărulă Maghiariloră, cari 
au pornită cruciată în contra 
culturii europene.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Deșiu, Iulie 1889.

E lucru sciută, că lauda de sine 
n’are odoră bună, dâr și aceea stă, că 
ocara de sine... e grețosă. In tote ar fi 
bine să ținemă calea de mijlocă. Nouă 
nu nl-a sosită timpulă să fimă estrava- 
ganțl. Unulă prea îngâmfată altulă prea 
modestă, de aci se pote esplica apoi 
greutatea ce-o simțimă amară pănă în 
realisarea celoră mai intime legături fa
miliari sociale ale nostre.

In Deșiu, în Betlenă, în Năsăudă, 
în Bistrița etc. avemă mulțime de tineri 
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români cu pregătiri destoinice de-a trăi 
în lume, precum prosfeioniștl, diurniștî, 
aspiranți de notari etc. după cum i-au 
putută cresce părinții loru năcăjiți, plu
gari. Câtă de bucuroși s’ar uni aceștia 
în căsătoriile loră cu fete de primari, 
colectori, învățători ș. a. Der etă buba: 
Sexulă nostru frumoșii e năslitoră tare 
spre domniă mare: preotesă și domnă 
ori mai bine economă. Numai cu picio- 
rele ajungă printre muritori, nasulă și-lă 
portă prin alte regiuni. Fata colectorului 
de-a petrecută ună ană între Sascele 
din Bistrița și altulă între cofărițele din 
Deșiu acum ea se crede gentilă domni- 
șoră și așteptă pe candidatulă de advo
cată ori pe aspirantulă de protopopu. 
Fata lui badea Toderă de scie ași scrie 
numele și într’o bună dimineță a îmbră
cată rufe nemțescl ți-o rupe din „plecă- 
țiune“ și trage și ea nădejde la ună teo- 
logă ori celă puțină la primulă prepa- 
randă diplomată.

Urmările suntă acestea :
1) Multe din gentiluțele nostre ră

mână la pătrînjei.
2) Profesioniștii și peste totă indi- 

vidii, cari formeză classa de mijlocii între 
junimea dela sate și inteligență, se căsă- 
torescă cu fiice — strănepote de-ale lui 
Arpâd, care-i primescă cu brațele des
chise.

3) Astfelă de tineri, cari n’au tre
cută prin tote scolele, trăindă mai mult 
pe la orașe ungurescl unde și-au însușită 
măiestria seu profesiunea prin căsătorii cu 
fete maghiare, se renegă seu să maghia- 
riseză și ei cei mai mulțl.

4) Noi rămânemă fără profesioniști 
români curați, fără classa de mijlocii. Ba- 
nulă Românului, măduva și puterea lui, 
e condamnată să mergă totă în mâni 
străine.

5) Femeile unguronce măritate după 
Români, după ce cunoscă ele modulă de 
gândire, de traiu și de lucrare a-lă Ro
mânului, după-ce prin bărbații loră se 
întroducă în societatea românescă, la 
balurile și la petrecerile loră, nu sciu 
decâtă să critice și să-și spele gura de 
totă ce-i românescă cătră conaționalii 
loră. De aci vine că abia se face vr’un 
bală românescă ori vr’o convenire, care 
să n’aibă vre-o codă și de cumva vr’ună 
condeiu de culină face să se audă lipo- 
tele loră și la redacțiunea cutărei foi 
maghiare, acele suntă atâtă de respin- 
gătore, încâtă și redacțiunile se îngrețo- 
șeză de ele — precum scimă din păța
niile trecute pe cari le ținemă bine 
minte. Și ca să fimă drepți observămă 
că suntă și de acelea, cari se romaniseză 
cu totulă, der prin părțile nostre, măcar 
de le-amă căuta cu lampa lui Diogene 
abia credă că aș întâlni una ori două, 
cari să n’aibă perl pe limbă.

Față de acesta ună lucru l'aș reco
manda junimei nostre de ambe sexele și 
de tustrele clasele: Indestulescă-se fiă- 
care cu sângele și nemulă său. Bage-șl 
fiecare mințile în capă și nu trecă ni
meni peste hotarulă legii sale. Dum- 
nedeu a voită, ca noi să rămânemă Ro
mâni curați. Dovadă vieța de două mii 
de ani a poporului românescă, care a 
trăită necorcită cu nimeni pănă în diua 
de acjl- Trecut’au peste Români Van
dalii, Gepidii, Tătarii și Turcii lipsindă 
pe fii de tată și pa surori de frați și 
totuși puterea loră n’a fostă în stare să 
nimicescă pe fii vechei Rome.

Romanii, străbunii noștri, pănă a- 
tuncl au fostă tari și mari păuă când 
n’au suferită să se corcescă nici sângele 
loră, nici moravurile și nici religiunea 
loră. Pănă când mintea a fostă regină 
er orgoliulă și pasiunea însgărdate în 
lanțurile religiunei lui Joc tunătorulu sen 
ală D-deului Ceriului și ală fulgeriloră.

Să nu credi der frate Române că 
puternica împărățiă a protopărințiloră tăi 
a că4ută sub lovirile vandalismului. Nu! 
de-o miiă de ori nu ! Ca rouă față cu 
mărulă sănătosă așa de neputinciose erau 
străinele îndrăsnirl și atacuri în contra 
imperiului romană necoruptă încă. Der 
pe vremea vandalismului la inima acestui 

mără rodeau nisce verml, care-i consu
mase totă miedulă și nu-i lăsase decâtă 
numai coja cea rumenă pe din afară. 
Acești verml au fostă inmoralitatea, co- 
rupțiunea, orgoliulă, sumeția și mai 
multă ca tote desbinările dintre frați.

Decă Romanii ar fi sciută să îm
prumute dela străini — dela Greci — 
numai ce-i bună : cultura, artele și sciința 
der nu și corupțiunea grecă, ca valurile 
de stâncă așa se sfărmau drdele dușmane 
de brațele romane. Eta deră că corcirea 
cu grecismulă a adusă aievea și perirea 
celui mai puternică imperiu, ce-a esis- 
tată vr’odată pe globulă nostru. Ast
felă vulturulă falnică ală Romei căduse 
prin păcatele lui la elă acasă, er Van
dalii aduși de vânturile orientului, ca lă
custele prin agrii sămânați veni-se nu
mai să tragă sorți pe penele lui falnice.

Dreptă aceea, decă e adevărată că 
istoria este învățătorea poporelcră să, 
ascultămă și noi de ea. Să înțelegemă 
odată, ca decă imoralitatea, desbinarea 
dintre frați, pisma, mândria deșertă, în
gâmfarea și ireligiositatea au fostă în 
stare să omăre pe poporulă celă mai 
tare din lume cu atâtă mai ușoră ne 
potă strivi pe noi, cei mici, patimile 
nostre.

Trebue să ne nisuimă din tote pu
terile a dovedi, că n’amă eredită dela 
strămoșii noștri numai „păcatele ro
mane", ci și „virtutea romană" și de 
aceea se ne îndestulimă cu sângele și 
neamulă nostru, să rămânemă Români 
curați. ________ Cincinatu.

Posturî vacante.
Parochia vacantă de cl. I. Sân-Ni- 

colaulu micit, diecesa Aradă, comit. To- 
rontală. Petițiile, adresate comitetului 
parochială, suntă a se trimite pănă la 
2 (14) Augustă protopresbiterului Voicu 
Hamsea în Sân-Nicolaulă mică. înainte 
de terminulă concursului recurenții voră 
ave a se presenta în vre-o Duminecă la 
biserica de acolo pentru a-șl arăta des- 
teritatea în rituale și predică.

Noulă postă de învățătore în opidul 
Sân-Nicblaulă mare. Terminulă de con
cursă 6 (18) Augustă. Salară: 350 fi., 
cuartiră și alte accidențe. Intre altele 
recurentele au să arate: testimoniu se
parată despre desteritatea în lucrulă de 
mână și adeverință despre capacitatea 
de a pute propune și cântările rituale.

Postă de învățătoră gr. or. în Cer- 
netează, diecesa Aradă. Salară: 172 fi., 
cuartiră cu grădină, 4 jugăre pământă 
și alte accidențe. Recursele suntă a se 
trimite pănă la 6 (18) Augustă părinte
lui inspectoră de scole Iosifă Grădinariu 
în Secsâny (per Vinga).

Postă de învățătoră și cantoră gr. 
or. în comuna Jaca (Zsâka), inspectora- 
tulă Orăcjii-marl. Salară 115 fi. bani 
gata și însemnate venite stolare și în 
naturale. Recursele, adresate comitetului 
parochială, suntă a se trimite protopo
pului Toma Păcală în Oradea-mare (N. 
magyar utcza 22 sz.) pănă la 3 (15) Au
gustă inclusive,

Postă de învățătoră și cantoră gr. 
or. în Chizlazu, protopopiatulă Orădii- 
marl. Salară în naturale 334 fi. Peti
țiile, adresate comitetului parochială din 
Chislază, suntă a se trimite la adresa 
protopopului de mai susă pănă în 12 
Augustă st. n.

Postă de învățătoră și cantoră gr. 
or. în Șusturogiu, protopresbiteratulă 
Orădii-marl. Salară în naturale 303 fi. 
45 cr. Petițiile, adresate comitetului pa
rochială din Șusturogiu, suntă a se tri
mite protopopului din Oradea-mare pănă 
în 13 Augustă st. n.

Postulă de învățătoră și cantoră gr. 
or. din V. Velenția, protopresb. Orădii- 
marl. Salară : 300 fi. în bani, cuartiră, 
2 orgii de lemne și accidențele cantorall. 
Recursele, adresate comitetului paro
chială, suntă a se trimite protopopului 
din Oradea-mare pănă în 7 Augustă st n. 
Recurenții la aceste posturi au a se pre
senta în vre-o Duminecă ori sărbătore 

la biserica din respectiva comună pentru 
a-șl arăta desteritatea în cântă și tipică.

Postă de învățătoră gr. or. în Voi- 
vodințl, protopresbiterat. Verșețului, corn. 
Timișului. Salară: 126 fi. bani gata și 
însemnate venite în naturale și alte ac
cidențe. — Postulă de învățătore totă 
de acolo. Salară: 300 fi. bani, cuartiră, 
4 orgii de lemne și 10 fi. pentru confe- 
rențe. — Concursele suntă a se adresa 
la oficiulă protopresbiterală gr. or. din 
Mercina, anume pentru postulă de învă
țătoră pănă la 6 Augustă v., er pentru 
celă de învățătore pănă la 16 Augustă v.

Tn.sciințare.’")
„Reuniunea femeiloru române din Rra- 

șovău a înființată, după cum se scie, ună 
Internată, cu scopă de a instrui feti
țele așeciate aci în menajulă casei, pre
cum și în diferite lucruri de mână, ce 
cadă în sfera unei bune econome, și 
anume se învăță aci:

a) A pregăti totă fciulă de mâncări; 
b) A spăla și a călca totă feliulu de albi
turi; c) A croi și a cose cu mașina totu 
feliulu de albituri și vestminte; d) A țese; 
e) A cultiva legumi și f) Reguli higienice.

Pentru completarea cunoștințeloru 
câștigate în școlă s’a introdusă și ună 
cursă din religia, limba română, limba 
maghiară, limba germană și aritmetică.

în acestă Internată se primescă fe
tițe române, cari voră fi absolvatu celă 
puțină 111 (trei) clase primare și voră fi 
împlinită doi-sprecțece ani. Tacsa pentru 
întreținere și instrucțiune este 12 fi. pe 
lună plătită anticipativii.

Fetițe orfane și sărace potă fi pri
mite gratuită în Internata.

Fetițe din Rrașovă, cari ară voi să 
petrecă în Internată numai peste cți, plă
tești! pentru totă instrucțiunea și pentru 
prândă și ojină câte 8 fl. pe lună.

Dedre-ce numărulă eleveloră, ce 
se potă primi în acestă Internată, este 
restrînsă, de aceea se invită părinții a 
se insinua la subscrisa președintă pănă 
în 13 Augusta st. v.

Din causa mutărei Internatului în- 
tr’ună locală mai spațiosă și mai corăspun- 
dătoră, primirea eleveloră se va face în 
anulă acesta, în modă escepțională, din 
17 pănă în 22 Septemvre st. v.

La primire are se aducă fiăcare elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutulu de pată.

Agnes Dușoiu, Bazară Nastasi,
președintă. actuarU.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 27 Iulie. Deși visita 
Țarului în Germania este în prin
cipiu stabilită, totuși datele des
pre loculă întâlnirei și despre dru- 
mulu ce-lu va face diferu.

După „Hamburger Naclirich- 
ten“, în curând se va presenta ună 
nou proiectă pentru sporirea artile
riei, fiindcă și artileria franceză 
a primitu erășl noue întăriri.

Frankfurt, 27 Iulie. Contesa 
de Paris a trebuită se părăsescă 
Francia în urma unui ordină de 
espulșare, și în călătoria sa spre 
Londra a sosită aci.

Parisii, 27 Iulie, începerea per- 
tractăriloră tribunalului de stată 
s’au stabilită definitivă pe cjiua de 
8 Augustă.

Candidatura lui Boulanger pen
tru alegerile de departamentă s’a 
pusă în 92 de cantbne.

Roma, 27 Iulie. Ună sublocote- 
nentă dintr’ună regimentă francesă 
de vânători, îmbrăcată civilă, la 
care s’au găsită desemnuri topo
grafice, a fostă arestată.

Petersburg, 27 Iulie. Starea ma
relui principe Constantină s’a a- 
gravată în modă însemnată.

EDUCĂTIUNE.
Cnm treime s6-șl inliesca o mamă cojii! sei?

Esperiența ne învață, că acei copii 
stau mai rău în privința moralității,- pe

*) Suntă rugate și celelalte diare române 
a publica acăstă înștiințare. 

cari mamele lori! îi crescă în iubire ne
cumpătată, căci din iubire aceste mame 
le iartă fiilortt lori! să facă orl-ce, filră 
a-i pedepsi. Micii copilași, vădendă că 
n’au de cine să se temă, din di în di 
devină mai pretențioși și fiindcă mama le 
împlinesce tote poftele, aceștia devină 
în urmă atâtă de îngâmfați, atâtă de 
neascultători și cu o purtare așa de ne- 
cuviinciosă, încâtă toți omenii din so
cietate se disgustă și se scandaliseză de 
răutatea loră. N’au frică de nimeni; pe 
mama loru, pe tatălă loră și pe ori cine 
altulă îi consideră numai ca pe nisce 
mijloce create pentru mulțumirea capri- 
cieloră și pofteloră loră nesațiose. Co
piii crescuți astfeliu facă totă ce le trece 
prin minte, nu ascultă de nimeni și nu 
ascultă nici de părinți; mama însă nu 
le vede acestea, căci pe ea a orbit’o 
iubirea față cu fiii săi.

Copiii crescuți într’o astfeliu de iu
bire nu prea suntă iubitori de curățeniă. 
Când mama loră ’i peptănă, ei începă 
să strige; când ea-i spală cu apă rece, 
ei țîpă câtă îi ia gura, vrândă ca prin 
acesta să o sparie. Și ce face mama ? 
— Se retrage; din „iubire" ea încetă de 
a-i mai spăla, de a-i mai peptăna și 
curăți. O, și ce bine ar fi, decă ar sci 
nefericita mamă, că necurățenia este 
pricinuitorea tuturoră băleloră. Curățenia 
trupului este jumătate din sănătatea 
omului. Decă de timpuriu ar fi dedată 
la supunere și ascultare pe micii săi năs- 
cuțl, ei astăcjl n’ară plânge, nu s’ară 
văeta, când mama loru îi spală și îi pep
tănă. Cu pași energici trebuescă ei, în 
asemeni cașuri, aduși la supunere. Acesta 
nu este purtare nemilosă, precum clică 
multe mame, ci este adevărată iubire. 
Decă copilulă este dedată încă de mică 
la regulă și ascultare, devenindă mare, 
elă nu va călca regulele și nu va veni 
în atingere cu legile societății, la a că- 
roră ascultare este deja dedată din partea 
mamei sale. Astfeliu treptată se va des- 
volta în elă iubirea și reverința față cu 
mama lui.

Adevărata iubire de mamă se ma
nifestă atunci, când mama nu iartă fiiului 
său nimică, ce ar pute ave o influință 
păgubitore asupra moralității, asupra spi
ritului său și asupra desvoltărei lui tru
pesc!; când îlă dedă la ascultare și nu-i 
trece cu vederea nimică din ceea ce ar 
merita pedepsă; când îlă dedă pe copilă 
să nu abuseze de drepturile mamei seu 
ale altora. In fine adevărata iubire de 
mamă se manifestă atunci, când mama 
îlă dedă pe copilă de timpuriu la ocu- 
pațiunl seriose, când îlă dedă mai alesă, 
ca ceea ce are să facă, să facă la tim- 
pulă său. Mama în adevăr iubitore trebue 
să dedea pe copilulă ei, ca să spună 
adevărulă chiar și atunci, când copilulă 
scie, că pentru mărturisirea sinceră a 
faptului va primi pedepsă, așa de es. 
când copilulă a greșită ceva, elă trebue 
s’o spună acesta. Se’nțelege, și în casulă 
de față se poftesce mai întâiu de tote, 
ca toți cei dimprejurulă copilului, der 
mai cu semă mama să premergă cu §- 
semplu bunii,

Acesta trebue s’o aibă în vedere 
mamele la crescerea fiiloră loră, er nu 
iubirea aceea necumpătată, care tote le 
iartă, tdte le ascunde. Mama, care în 
adevăi'ă îșl iubesce copiii săi, nu este 
iertată să dică: (iSe va în Irepta băia- 
tulă, după ce va cresce mare". Indrep- 
te-lă pănă e mică, pentru-ca pășindă în 
lume să potă înainta pe calea vieței 
fără a ave continue ciocniri cu legile 
moralei și ale bunei-cuviințe.

(După „M. H“.)

zeooztstozmziJL..
Resrule pentru păstrare. *

*) După Srniles-Schramm.

I.
Regulele pentru păstrare suntă 

fbrte simple. Clieltuiesce mai puținii 
decâtu câștigi. Acesta e cea din- 
tâiu regulă. Totdeuna ar trebui 
omulft să pună la o parte pentru 
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viitoru o părticică din câștigulu 
său. Celti ce cheltuesce mai multu 
decâtu câștigă este unu nebunu, 
și de aceea și legea civilă trateză 
pe risipitorii 6re-cum ca pe unii 
nebunii, luându-i din mână în 
multe cașuri libera dispunere asu
pra averei sale.

Regula a doua este: Plătesce tot
deuna tote cu bani gata, nu face in 
nici unu .felii de împrejurări datorii! 
Celu ce face datorii, e în peri- 
culu de a fi înșelată și unulă care 
s’a obicinuită a iace datorii îșl 
pune onorea în periculă.

Ună vechiu proverb ă germană 
4ice: „Celă ce’șl plătesce datoriile 
îșî îmbunetățesce averea".

Trăi mă într’ună timpă când 
ca niciodată se arată înclinarea 
de a face datorii. Fiiulă învață 
dela tată, fata dela mamă să îm
prumute ; fiecare împrumută. Viața 
nostră comercială nu se mai sus
ține decâtă din împrumută esa- 
gerată, care nu numai rode la 
măduva ei, ci nimicesce de multe 
ori și fericirea familiară. Decă o 
familiă cumpără numai cu bani 
gata, atunci se arangeză cu ceea 
ce are, și ea va pute pune câtă 
de puțină la o parte chiară și 
avendă numai ună venită modestă. 
Decă însă a pășită odată pe că
rarea împrumutării, trebuințele ei 
mergă totdeuna înaintea mijlo- 
celoră, și cheltuesce mai multă 
decâtă câștigă. Neguțătorulă își 
laudă marfa cum pote; câtă pen
tru plată nu e grabă mare, și marfa 
„o putemă tocmai bine întrebu
ința". Așa merge mai departe pe 
povernișă; vină cașuri estraordi- 
nare, vină și nenorociri, datoria 
cresce; acesta nu trebue însă 
să-o semță nimeni; acum omulă 
nu se mai pote restrînge făcendă 
ecouomiă, căciarperde creditulă ; 
apoi rușinea de aaucți lumea vor- 
bindă, că nu mai pote trăi ca îna
inte ! Așader pe câtă se pote con
tinuă cu îndoită putere bunulă 
traiu „din pricina creditului".

Și ce urmări are acesta chiar 
și pentru neguțători? Ei trebue 
erăși să ia marfa pe credită și pe 
timpu îndelungată, er liferanții și 
fabricanții trebue să împrumute 
dela bancheri. Celă ce ia pe cre
dită trebue să plătescă interese. 
Neguțătorulă însă nu pote să so- 
cotescă interese nici pentru res
turi de plată de ani de cjile „ca 
să nu ’și perdă mușterii", de aceea 
rădică prețulă mărfii. Prețulă, care 
astfelă se măresce, trebue se-lă plă
tescă consumentulă, cumpărătorul. 
Scumpirea mărfei vine și dela mij
locitorii cei mulți, cum a 4isu Bis- 
jnark, der mai multă dela multele 
împrumuturi și credite. Neguțăto
rii singuratici nu potă îndrepta lu- 
crulă, căci decă voră vinde marfa 
loră numai pe bani gata, le voră 
lua alții mușterii, cari voră cre
dita.

Oamenii mai cu stare ară tre
bui se premergă cu bună esemplu, 
plătindă cu bani gata și celă mai 
țnicu obiectă ce ’lu cumpără. Și 
preoții, funcționarii și oficerii mai 
înalț! ară trebui se dea o pildă 
bună în acestă înțelesă, care ar 
înfluința de sigură favorabilă și 
asupra subordinațiloră loră.

Numărulă neguțătoriloră, cari 
vendă numai pe bani gata și a 
familiiloră, cari cumpără numai 
cu bani gata, s’a mărită în modă 
însemnată prin unele orașe de 
prin străinătate. Neguțătorii din 
Hanovera, unindu-se cea mai mare 
parte, au pusă ca condițiune a 
com erei ului plata cu bani gata, și 
publiculă li-a urmată bucurosă. 
Temerile că voră păgubi nu s’au 
împlinită, der curendă s’au ară

tată marele avantage în așa mă
sură, că cerculă neguțătoriloră, 
cari vendă numai pe bani gata, a 
devenită totă mai mare.

A treia regulă pentru păstrare 
este: Nu face nici-odată cheltuieli pe 
socotela unui câștigu nesigură, ce încă 
îlu aștepți, E cu putință ca câști- 
gulă se nu vină și în casulă a- 
cesta ți-ai mărită numai sarcina 
datoriiloră, de care pote nu vei 
mai scăpa.

Mai departe este de lipsă pen
tru o bună economisire, ca fiă 
cine se porte socotela într'unu registru 
(catastihu) despre tote venitele și chel- 
tuelile sale.

0 escnrsinne agricolă în Transilvania.
Suntă multe lucrări și îmbunătățiri 

în ramura agricolă, prin cari la școla 
nostră de agricultură dela Herăstrău nu 
avemă de locă ocasiune să le vedemă, 
pote din causă, că nu ne permită mij- 
locele, situația seu alte împrejurări.

In țâra nostră cu totă intensitatea 
producțiunii ei și esportulă ei enormă 
de cereale, nu avemă încă culturi siste
matice de cereale pănă acum, nici firme 
modele, pe cari încă le-amă pute lua de 
normă în meseria nostră agricolă. Potă 
să fiă unele domenii și moșii mari, ceva 
mai bine cultivate și esploatate, cu firme 
mai bine îngrijite, der suntă de totă 
prea puține ; chiar și acestea suntă in
complete, căci tote suntă basate pe 
sistema de despoiare, adecă de a-i lua 
pământului totulă și a nu-i da nimică în 
schimbă înapoi.

Tocmai pentru aceea regulamentulă 
institutului nostru, pe lângă teoriile și 
aplicațiunile făcute în școlă și pe dome- 
niulă ei, mai prevede ună timpă de es- 
cursiunl în luna lui Maiu, ca să cerce- 
tămă și să vedemă puse în aplicațiă 
cele ce amă auclitu și învățată dela 
domnii profesori în decursulă anului șco- 
lastică. Agricultorulă nu-șl pote perfec
ționa cariera sa numai din teoriă între J 
patru păreți, cum o face acesta cu des
tulă succesă mecaniculă, anatomistulă, 
juristulă și istoriculă. Agricultorulă tre
bue să umble să cerceteze și să vedă 
într’o parte seu într’alta, să străbată văi 
și munți, delurl și câmpii, să se espună 
influențeloră climatice și meteorologice 
în totă momentulă, când acesta o cere 
interesulă său.

Nu esistă o altă industriă, care să 
reclame atâta practică și cunoscințe di
verse ca agricultura. Ca să ne convin- 
gemă mai bine despre acestă adevără, 
prin neobosita stăruință a multă iubitu
lui nostru profesoră de agricultură, dom- 
nulă George Maioră și după o preala
bilă concesiune a înaltului ministeră de 
agricultură ală României și ală Unga
riei, noi, elevii clasei a H-a dela școla 
de agricultură dela Herăstrău amă făcută 
o escursiune în Transilvania, ca să ve
demă firmele modele ale statului un
gară, din jurulă Făgărașului.

In diua de 15 Maiu la ore p. 
m. amă plecată cu trenulă dela Predeală 
spre Brașovă. îndată la întrarea nostră 
în Transilvania amă vădută fixarea te
renului (talazuriloră) dela linia ferată, cu 
garduri mici de rechită aședate în formă 
de romburi; printre garduri era țelină 
artificială. Intre Săcele și Predeală, 
spre Ostă dela linia ferată era ună mo- 
numentă istorică, ridicată de Maghiari 
în onorea celoră căduțl în lupta cu Rușii. 
Pe ambele părți ale liniei ferate, munții 
erau acoperițl cu masive mari de bradă, 
molidă și fagă, pe marginea păduriloră 
erau pășuni întinse cu ciredl mari de 
vite. Priviamă cu uimire de o parte și 
de alta grandiosele opere ale naturei, 
pănă ce amă sosită la gara dinBrașovă.

Dela gară ne-amă dusă, ca să visi- 
tămă școlele române, carisuntă: liceulă, 
gimnasiulă reală, școlele comerciale și 
primare. Ele suntă tote la ună locă și 
formeză ună edificiu măreță, care face 
fală Româniloră de acolo și suntă clă

dite la anulă 1852, făcute și întreținute 
numai cu spese române. Aici amă vi- 
sitată mai multe sale, cum e sala cea 
mare, cea de conferință profesorală, sala 
de gimnastică, cabinetulă de fisică, unde 
între alte aparate amă vădută și pe celă 
de lumină electrică, pe care cu o estremă 
bunăvoință ni-l’a arătată și esplicată ună 
domnă profesoră dela liceu.

Dela liceu amă mersă în Scheiu la 
grădina d-lui Lupană, care este aședată 
în partea SO a Brașovului și se întinde 
pe costa unui munte cu o pantă cam 
de 65°. Ea se începe dela polele mun
telui și se ridică aprope la acelașă ni
velă cu verfulă muntelui Tâmpa. încli
narea grădinei e spre Nord. Muntele 
se continuă și dela partea cea mai ridi
cată a grădinei. Se mărginesce la Ost 
de costa muntelui Tempa, care o scu- 
tesce bine de ventulă celă rece și us- 
catu de crivăță, care i-ar pute strica 
fdrte multă; er în partea vestică e scu
tită de vânturi prin o perdea de pădure 
în partea de Nord, deși deschisă, der e 
ferită de vânturi de unele coline și pis
curi mai îndepărtate. Grațiă acestei si
tuați uni, clima grădinei nu e rece în ra
portă cu înălțimea, la care se află; de 
4 ani nu se scie sâ se fi uscată vre-ună 
pomă din causa gerului de ernă, deși 
erna anului 1887/8 a fostă una din cele 
mai grele și la șesă pretutindenea a 
causată mari pagube. Vera încă e ră- 
corosă, așa încâtă cireșele stau destulă 
de frumose pănă pe la 15 Augustă, când 
e raritate a găsi cireșe ca acestea. De 
aceea pe acestă timpă cireșele se vândă 
cu prețuri forte ridicate. Ună altă a- 
vantagiu este, că aici e piața Brașovului, 
unde se potă vinde o mare cantitate 
din fructele acestei grădini, er pe de 
altă parte e în apropiere de linia ferată; 
astfelă o mare parte din pâme le tri
mite la B.-Pesta și la Viena, unde a es- 
pedată și în anulă trecută peste 400 
H.-litri de mere și pere cu 30—40 cr. 
chilogramulă.

Ca specii de pomi suntă 75 varietăți 
de meri, 45 de perl, și 11 varietăți de 
cireși; suntă și câțiva castani cu fructe 
comestibile (castanea vesca). Pruni nu 
suntă, din causă că erna sosesce prea de 
timpuriu și prunele nu potă ajunge la 
maturitate. Grădina are o suprafață de 
18 jugâre.

Venitulă acestei grădini e de 1000 fl. 
v. a. din cari, scoțândă spesele de 500 fl., 
mai rămâne venită curată de 500 fl. v. a., 
adecă 27'77 fl. pe an dupăjugără ; pe câtă 
vreme ca pădure nu ar aduce nici 5. fl; 
cu cereale nimică. Ună jugără e mai 
mare ca ună pogonă cu 14°/0.

In partea cea mai ridicată a gră
dinei se află școla de . pomi ; ea se face 
totdeuna în pământă nou, adecă țolina 
se sparge de tomna și se lasă astfelă în 
brasde crude, pănă’n primăvera următore, 
ca pe deoparte pătrundându-le aerulă și 
gerulă de ernă să devină mai permeabile, 
er pe de altă parte, ca să se superoxi- 
deze, decă cere trebuința. Primăvera țe- 
lina se cultivă cu cartofi și după recolta 
acestora se semenă cu semânțe de pomi 
pădureți.

In anulă ală doilea seu ală treilea 
dela sămănare se altoescă prin apropiere, 
prin oculațiă și în despicătură. Cei al- 
toițl în despicătură se legă cu Iută a- 
mestecată cu puțină câlță de cânepă, ca 
lutulă să nu se crepe și să cadă josu. 
Pomii, după ce se altoescă, se transplân- 
teză la loculă definitivă. Pentru amelio
rarea ierbei, loculă dintre pomi se cul
tivă cu cartofi unulă seu doi ani, și după 
recolta loră, totă loculă se înțelinesce, 
sămănându-lă din nou cu trifoiu și dife
rite erburl din familia gramineeloră adecă: 
raigras englezescă (bolium perenne), coda 
vulpei (alopecurus pratensis), poa pra- 
tensis etc. Acestă țelină dureză 4—5 ani, 
când erăși se sparge și se cultivă cu 
cartofi, cari reușescă forte bine. Așader 
pe lângă pome, fânulă și cartofii spo- 
rescă într’ună modă considerabilă ve
nitulă grădinei.

După ce amă cutrierată totă gră

dina, domnulă Lupană ne-a arătată și 
esplicată cum se culegă pomele cu o 
scară ținută în susă prin ajutorulă a 
două furci lungi, cari formeză cu scara 
o piramidă trifacială ce se pote transporta 
ușoră dela ună locă la altulă așa, încâtă 
se potă culege pomele cu mâna, din 
ori ce parte a pomului; pe lângă acestea 
culegătorulă mai are lipsă de ună sacă 
în forma celui de sămănată.

Merele și perele, după ce se culegă 
cu mâna din pomi, ca să nu aibă nici 
o lesiune, se pună grămedi sub ună șo- 
pronă, stândă aici 10—12 dile ca, să se 
svânte bine. In urmă se alegă cele 
mai frumose și mai sănătose și se pună 
în pivniță pe schele făcute anume. Decă 
interesulă cultivatorului cere, ca pomele 
sâ se păstreze pănă la recolta anului 
următoră, se pună numai ună rândă pe 
schelă, er decă le consumă în timpulă 
iernei, se potă pune în straturi mai grose 
pănă la 0'25 m. După aședare se mai 
caută din când în când, să vedă nu cum
va a intrată vre-o pomă în putrefacțiune, 
pe care o și aruncă afară. Cireșele nu se 
potă păstra mai multă de 8 dile în stare 
bună.

G-rădina D-lui Lupană face onăre 
nu numai proprietarului ei, ci și nouă 
Româniloră. Dacă l’ară imita mulți! D-lă 
Lupană ne-a dată o cină alesă; ca fructe 
amă avută la mesă mai multe varietăți t 
de mere din grădina mai susă numită, 
pomele erau conservate câtă se pote 
de bine, fără ca să-și perdă gustulă seu 
aroma care au avut’o la culesă. In acea 
seră încă d-nii profesori ai liceului ne-au 
dată o întâlnire în frumosulă restaurantă 
de sub Tâmpa,' numită „Schutzenhaus." 
Peste nopte amă rămasă la Hotelă Nr. 1! 
dimineța ne amă reîntorsă erăși la gară, 
de unde amă plecată cu trenulă spre Fel- 
diora.

La gara dela Feldiora ne aștepta 
domnulă directoră ală scolei practice 
de agricultură de acolo. Mai întâiu amă 
trecută printr’o fabrică de bere, care 
atunci nu mai funcționa; amă vădută mai 
multe aparate pentru diferite operațiuni.

Scăla e cam mică, în nisce case 
țărănescl vechi; e întreținută de satele 
săsescl din Țera-Bârsei și subvenționată 
de universitatea săsescă din Sibiu. Me
nirea școlei este, ca să dea înstrucțiă 
țăraniloră despre cultura sistematică a 
pământului, despre crescerea și între
ținerea rațională a viteloră. Elevii suntă 
toți Sași în numără de 14, studiile du
reză doi ani. Profesori suntă 3 și ună 
șefă de esploatațiă. Totă bugetulă scolei 
e de 4000 fl. v. a., din cari 3400 fl. 
formâză salarele profesoriloră, er restulă 
de 600 este bugetulă pentru întreținerea 
a 14 elevi, adecă se dau burse pentru 
ună elevă pe ană câte 42'85 fl. = 100 
lei n, Instrumentele agricole, vitele, eca- 
retele și alte îmbunătățiri fondiare, pre
cum și spesele de explotațiă se scotă 
din veniturile moșiei.

Estinderea moșiei e de 34 jugăre, 
din cari numai 20 suntă în jurulă fer
mei, restulă e separată și mai departe. 
Loculă arabilă de lângă fermă e de 12 
jugăre cu. o rotațiune de 4 ani, sistema 
Norfolk, adecă 4 table â 3 jugăre. 1) 
Sfecle de zahară, 2) oi’4ă cu trifoiu, 3) 
Trifoiu, 4) G-râu. Celalaltă teritoră, fiindă 
apătosă, se folosesce ca fânață naturală; 
o mică parte, care e mai ridicată, se 
cultivă cu măzăriche, cu ovăsă, cartofi, 
fasole, hemeiu etc. Adâncimea arăturei 
e de 25 cm.

Ecarete mai însemnate suntă: ună 
grajaă cu o încăpere cam de 20 vite 
cu 2 rânduri de iesle la mijlocă, pe de- 
desubtă e podită cu betonă în modulă 
următoră: S’a pusă la începută ună 
strată de Iută bine bătută, apoi ună 
rândă de cărămidl în dungă și peste ele 
ună strată de betonă. Prin mijloculă graj 
dului 2 canalurl închise, unulă în lungă ș" 
altulă în latulă grajdului. Canalurile se 
scurgă într’ună reservoriu de lângă plat
formă.

Mai suntă 2 șuri mari, una cu păreți 
de petră, cealaltă din stâlpi de stejară.
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Distanța între stâlpi e de 2 metri, pe 
stâlpi suntă bătuți lăți, paralelii unulil cu 
altulii în sensulă lungimei părețiloră, dis
tanța între ei este de 40 cm., așa că 
decă se punți scânduri pe toți lății dela 
unii părete la celalaltă, formeză o schelă 
cu mai multe etaje, pe cari se pune nu- 
trețulă, ca să se usuce. La mijlocula șu- 
rei este una comportimentă pentru tăerea 
nutrețului, unde se și află o mașină pentru 
scopula acesta. Șura cea cu păreți de 
petră servesce pentru cereale. Se mai 
află una șopronă, în care se țină instru
mentele agricole, cari sunta următorele: 
Ună plugă universala, unuia schimbătora 
și 2 sistema Vidâcs, o mașină de sămă- 
nata grâula în rânduri, și alta pentru 
cucuruza, grape, prășitore mecanice etc. 

Inventarula de vite. Boi nu sunta ; 
totă moșia se lucreză cu 2 cai mari, mai 
sunta doi cai suri pentru trăsură de rassă 
Poni și una cala tinără de Ungaria.

Vaci erau 14, dintre cari 3 erau de 
Pinzgau și 11 Murzthal. Cele de Pinz- 
gau sunt albe la pâra, înalte, uscățive 
mici la capa și bune de lapte, una dă 
pe di 14 litre de lapte, 9 din vacile de 
Murzthal erau cu lapte și 2 mai tinere 
jgunta sterpe. Rassa Murzthal e frumosă, 
grasă și de colore roșcată cu pete albe. 
Cantitatea de lapte, ce dă o vacă pe 
ană, este 1600—2000 litre. Vacile sunta 
îngrijite și mulse de elevii scolei. O 
parte din lapte ’la faca unta și’lă vândă 
cu 1’30 fl. chilogramulu Curții regale 
din România, er o parte, după ce se ră- 
coresce, se vinde prâspătă cu 8 crucerl 
chgramula — 20 bani. O vacă costă 
180 fl. v. a. = 400 lei n.

Platforma de gunoru e așezată în 
partea de nordă a grajdului și e încun- 
jurată cu plantațiunl de arbori, că astfela 
platforma, fiindă mai puțina espusă racje- 
loră solare, degajarea și perderea amo
niacului e mai mică și gunoiula se con
servă mai bine. Suprafața platformei e 
dreptunghiulară, fundamentula e ca și 
padimentula grajdului, la mijlocă e mai 
încovoiata, ca să se potă strînge urina 
în reservoara, cu care se stropesce tota 
la 2 cjfl0 odată. Când platforma ajunge 
la înălțimea de 1’5 m., se acopere cu 
pământă și stă așa o jumătate de ană, 
pănă se întrebuințeză.

In Feldidra este ună deposită mica 
de armăsari ai statului, ventru bătutulă 
iepeloră din satele mai de aprăpe. Ar
măsarii de toți sunta 4 : 1 arabă, de 
colore auriă; 2 normandl, murgi, unulă 
negru, engleză. Amă fostă de față pănă 
s’au bătută 3 iepe; taxa pentru o fecun- 
dațiă depinde de rassa armăsarului, dela 
1—5 fl. Armăsarii suntă îngrijiți de mi
litari ; ei țină ună registru, în care în
semnă anula luna și diua baterei, pro- 
viența și etatea epei și a armăsarului.

In Ungaria aprope la 5—6 sate se 
află câte unu deposită de armăsari. Ast- 
felă a ajunsa Ungaria să-și îmbunătă- 
țescă forte multă rassa cailoră. Acesta 
esemplu ne-ar servi și nouă de modelă 
pentru ameliorarea cailoră noștri. Ar fi 
de dorită, ca și la noi să se înființeze 
astfelă de stațiuni de armăsari, să nu 
mai lăsămă ca iepele să fiă bătute de ar
măsari răi, bătrâni, diformi, prea tineri, 
disproporționațl seu cu alte defecte.

Amă visitată scola română și câteva 
case și instalațiunl țărănescl; locuința și 
ecaratele curții sunta higienice, bine în
grijite și corăspundătore cu studiulă loră 
de cultură. Stradele suntă largi și drepte, 
casele aședate în rînda. Acum se lucreză 
în Feldidra la comassarea pământului, 
care de sigură va da ună nou avântă 
agriculturei. Țăranii de acolo cultivă cu 
toții sfecle de zahară pentru fabrica 
dela Bod. Maja metrică s’a tocmită cu 
câte 80 cr. y. a. •

Pe la 12 bre a. m. amă plecată cu 
trăsurile spre Șercaia; pănă acolo amă 
trecută prin mai multe sate, și anume 
prin Măierușă, sată frumosă; locuitorii 
lui suntă Români și Sași. Eșindă din 
hotarulă acestei comune, amă apucată pe 
o vale frumosă, așa numită Valea Bogății, 
pe ale cărei coste erau păduri mari de |

stejară, fagă, mestecănă și arină. Pe 
fundulă văii păsceau ciredl mari de vite. 
Trecândă de pădure, amă intrată în să
tulă Hoghis, ai cărui locuitori suntă Un
guri și puțini Români ; aici amă văcjută 
clădiri sistematice și cultura hemeiului 
întinsă pe sîrmă. Din Hoghis amă intrată 
în comuna Fântâna și de aici în Cuciu- 
lata, ambele comune suntă locuite de 
Români. (Va urma.)

SămSnăturile.
Raportele oficiali dela 16—22 Iulie 

constată următorele:
In părțile de josă secerișulă este 

terminată aprope peste totă — afară de 
ovăsă. Probele făcute cu trieratulă a- 
rată resultate slabe, mai puțină ca de 
mijlocă.

G-râulu. D’a stânga Dunărei peste 
totă este slabă. Pe unele locuri sămănă- 
turile suntă încă vercjl. Abia în săptă
mâna asta se voră pute secera. Der și 
aici va fi slabă recoltă. Pe lângă Tisa, 
în unele locuri abia o se iesă sămânța. 
Intre Tisa și Murășă recoltă de mij
locă. Iu Transilvania și mai puțină. 
Calitatea se schimbă după ținuturi și 
comitate. In genere este mai puțină ca 
de mijlocă. Causa recoltei slaba este 
căldura cea mare și tăciunele.

Sfoara, cu puține escepțiunl, e sece
rată aprdpe tdtă. Acum se trieră. Recolta 
divergeză. In genere este slabă, deși pe 
unele locuri este bunișoră.

Ovfoulu s’a mai îndreptată. Recolta 
ca și la săcară.

Orzulu nu corăspunde așteptăriloră 
nici calitativă nici cantativă. Calitatea 
va fi acomodată mai multă pentru în- 
grășare.

Cucuruzulu, de nădufulă și seceta 
mare, începe a se veștedi pe unele locuri. 
Ploi suntă fdrte de lipsă pentru formarea 
grăunțeloră.

Legumele au lipsă de plde. Cânepa 
și inviți au dată o recoltă bună de mij
locă. Cartofii au lipsă de ploiă și începă 
a se veștedi, încâtă *este  temă, că recolta 
nu va corăspunde așteptăriloră.

Napii de zahară și nutreță stau bi- 
nișoră, pe unele locuri de mijlocă. Au 
lipsă și ei de plde.

Viile suferă de căldură. Strugurii 
se adună la olaltă; decă ar ave ploe, s’ar 
îndrepta.

Pâme suntă puține.

Ni-se scrie: In părțile Betleanului 
grânele de tomnă abia ne voră reda 
sămânța. Fenă tare puțină. Vitele n’au 
nici ună preță. Suntemă îngrijațl, că 
bre cu ce ne vomă plăti dările și astupa 
nevoile ce apasă pe umerii noștri. In 
tomna trecută amă arată și amă sămă- 
nată multa, — și acum dobândimu tare 
puțină. Grele vremuri au mai ajunsă 
să vedă și bieții plugari cu barbă, mun
ciți de două ori, cu mintea și cu cor- 
pulă.

Tipuri dia viața ammaletortt. 
Pentru poporu și tinerime de Dr. Carol Rothe. 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Pisma cânelui de venatâ iezuri.
Cumcă acestă urîtă scădere spirituală o 

aflămă și la animale, arată cu totdea- 
dinsulă întâmplarea următore, observată 
de marele scriitoră și prietină ală ani- 
maleloră, Brehm. Anume: Tatălă său avea 
ună felă de câne cu piciore scurte și 
corpă lungă de vânată iezurl, precum 
și ună câne ce păzia casa, cari întot- 
dduna erau în ceartă la olaltă. Cânele 
de vânată de regulă o lua la fugă, și 
numai atunci stătea pănă la sfîrșitulă 
luptei, când amândoi într’atâta s’au muș
cată, încâtă fuga le era cu neputință. 
Atunci se rostogoliau încăerațl amândoi 
pe trepte la vale pănă’n grădină seu în 
gardulă celă de mărăcini, ba încă și în 
vale, unde apa cea rece apoi îi despărțea.

Odată s’a îmbolnăvită cânele de 
vânată iezurl. In potriva tuturora mij- 
loceloră întrebuințate pentru însănăto- 
șarea lui, elă s’a îmbolnăvită și mai tare 
și noi ne temeamu, că o să moră. Atunci 
s’a cugetat mamamea amai face o încercare 
spre a-1 scăpa dela m6rte. Ea aduse într’un 
blidă bucatele cele mai gustose și le 
așecjâ lângă bolnavă. Elă se ridica, se 
uită cu durere la bucățelele cele frumose 
de carne și ostenită, se puse erășl josă, 
ca să zacă. Acum chiămâ mama mea 
cânele ce păzia casa, ca sâ mânce elă 
bucatele ce nu-i plăceau bolnavului. în
dată ce a văcjută bolnavul de morte, că 
inimiculă său s’a apropiată sâ mănânce 
din bucatele puse înaintea lui, se ridica 
pe piciore și, legănându-se amețită în
colo și încoce, se părea că a căpătată 
o nouă vieță. Indată-ce se vădii însă pe 
piciore, năvăli ca turbat asupra inimicului 
său, se încăerâ cu elă și’lă mușca fdrte 
tare, der a fostă și elă mușcată, de i-a 
dată sângele pentru îndrăsnela sa și 
aruncată la o parte de cătră inimiculă 
său. In urma întărîtărei acesteia bolna- 
vulă cădii ca mortă la pământă, curândă 
însă și-a venită în fire și s’a însănătoșată 
în scurtă timpă.

Disprețulâ unui câne de venatâ.
Scriitorulă Scheitlin a cunoscută 

ună câne cu numele Basco. Proprietarulă 
cânelui era ună vânătoră vestită. Din 
douădecl de pușcăturl asupra sălbătăciu- 
niloră sburătore arareori se întâmpla să 
greșescă vre-odată. Cânele a fostă de
prinsă forte bine cu acestă împrejurare. 
Intr’o di a venită din orașă una prietină 
ală vânătorului, care scia să umble mai 
bine cu pena decâtă cu pușca. Elă rugă 
pe prietinulă său, care era totodată și 
îngrijitoră peste păduri, să-i dea liber
tate să mergă la vânată. Acesta numai 
decâtă îi și împlini dorința, der tot
odată în glumă îi 4ise: „Să aibl, iubite 
prietine, fdrte bine grije și să nu’ml iai 
în nume de rău, decă’țl facă cunoscută, 
ca să pusei bine, căci decă nu, cânele 
meu Basco o ia acesta în nume de rău. 
— Vânătorea se începe — în curândă 
a simțită Basco o grămadă de găini și 
după aceea a stată pe locă. Primindă 
porunca să le stârnescă, elă așa a și 
făcută. Găinile sboră, pușca a trăsnită, 
însă nici o găină n’a cădutăjosă. Basco 
se uita uimită împrejură și se părea că 
șl-a perdută totă voia. Der totuși mai 
merge cu vânătorulă și găsesce mai în
colo o altă grămadă de găini. Der nici 
de astădată n’a pușcată vânătorulă ni- 
mică. Acum se uita Basco lungă la vâ
nătoră și, ca și cum ar fi cuprinsă de 
ună disprețu, fugi cătră casă. Intelnin- 
du-se după mai mulțl ani cu același vâ
nătoră, nimeni nu l’a putută îndupleca 
să mergă erășl la vânată ; așa de adâncă 
s’a fostă înrădăcinată în elă disprețulă 
față cu vânătorulă celu slabă.

Pedepsirea dogei.
Doga are o fire tare neplăcută. Ea 

fiindă forte aplecată să mușce și pofti- 
tore de doinniă, atacă atâtă pe omă, câtă 
și pe animală; pe animale mai slabe în 
puteri le mușcă așa, încâtă numai decâtă 
moră; der se încumetă a ataca chiar și 
animale mai tari decâtă ea. Odată însă 
a pățit’o o dogă; anume pe o corabiă 
zăcea liniștită ună câne mare de nemulă 
celoră din Fundlandia nouă, când etă 
că deodată este atacată cu-o îndrăsnelă 
mare din partea unei doge. Inzadară se 
încerca animalulă ase scăpa de miculă 
său pismașă. In urmă îi vine ună cugetă 
bună. Fără întârdiere fuge cu doga, ce 
era acățată de grumazulă său, la căl
darea cea mare, în care clocotia rășina 
și a înmuiată pe dogă cu piciorele dina
poi în căldarea cu rășină. Hăulindă se 
descață doga și cu greu s’ar fi mai acă- 
țatu erășl de vre-ună câne de Fund
landia, după ce așa de rău a fostă pe
depsită odinioră pentru îndrăsnela sa.

înțelepciunea unui câne mițosâ.

Cânele mițosă este unulă dintre cei 
mai ascultători câni. Elă arată adeseori 
urme despre aceea, că el îșl socotesce 
bine înainte lucrurile, ce are să le înde- 
plinescă; acesta se pote vede din în
tâmplarea următore: Intr’ună orașă, ce 
era împovărată și cu darea de câni, au 
fostă prinși de cătră hingheriu toți acei 
câni, cari nu aveau semnulă acățată de 
gât (sgarda), ceea-ce arată, căpentru ei s’ar 
fi plătită darea, și închiși într’o șură mare 
și ținuți acolo dre-care timpă, pănă aveau 
să-i scotă domnii loră, seu de nu, atunci 
trebuiau să fiă beliți. Pe când toți 
ceilalți câni marl și mici erau forte ne
liniștiți și se văetau cu durere pentru 
libertatea perdută, ună câne mițosă șe
dea liniștită într’ună unghețfl. De acolo 
se uita la neorânduiela ce domnia în 
șură și băga și aceea de semă, cum se 
deschidea ușa șurei; numai decâtă elă 
s’a folosită de acestă descoperire. Stândă 
pe piciorele dinapoi, elă a apăsată cu o 
labă de clența dela ușă, deschise ușa și 
după elă eși totă câta celoră prinși afară 
din prinsore, lătrândă voioși fiăcare a 
mersă acasă la domnul său.

*
Cânele mițosă scie să se și mire. 

Ună astfelă de câne a urmărită odată 
ună corbă. Când s’a apropiată de corbă, 
acesta stătu în locă și strigă din răs
puteri: „mișelule, mișelule!“ Acesta a 
fostă totuși prea multă pentru câne, ca 
o pasăre să rostescă cuvinte omenescl; 
elă deveni zăpăcită și lăsă pe sărmanulă 
corbă să-și urmeze calea. (Va urma.)

0

ZEZig'iex^.eu
Efectele beuturei berei pe stomaculă polii.

Bună-i berea? Bună deu, — îmi veți 
răspunde, — mai cu semă când e caldă 
și când berea-i prospătă. Der vorba e, că 
nu totă ce-i bună la gustata, este și folo- 
sitoră, și erășl, nu totă ce-i folositoră este 
și bună în orl-ce timpă. Așa d. es. ună 
renumită fisiologă rusa, după mai multe 
încercări făcute mai întâiu cu sine însuși, 
apoi cu alții, și afară de asta făcândă 
esperiențe și cu diferite sucuri de sto- 
machă, a constatată, că berea nu ajutură 
mistuirea și de aceea facă rău omenii 
aceia, cari înainte de prândă beu bere, 
sub cuvânta, că prin acesta li-se deschide 
pofta la mâncare. Invățatulă Rusă încă 
recomandă a se be peste di bere, de- 
drece berea este nutritore, der nu sfă- 
tuesce a se be înaintea prândului, er la 
prândă, elă dice că la totă casulă mai 
buna este vinula, decâtă berea. Berea 
turbure și neprospătă, dice învățatulă 
Rusă, că ar fi bine să se oprescă de a se 
vinde, deorece strică și împedecă mis
tuirea. Dintre materiele ce se află în 
bere singură estractulă de malata este, 
care în măsura în care se cuprinde în 
bere, influințeză rău asupra mistuirei. 
Celelalte materii (apă, săruri, alcoholă, 
hemeiu) influințeză bine.

Din traista cu minciunile.

Era iute de piciore.
Ună Română întâlnesce pe ună 

Cioroiu mergândă cu capulă golă și 
tristă.

„Ce umbli cu capulă golă, măi Ți
gane, ori ți-a luată Dumnedeu pe Cu- 
liță ală tău?“

— Mi-l’a luată, n’ar ave parte de el 1
„Lasă, nu fi tristă, că de bună semă 

o fi ajunsă Culiță tocmai în sînulă lui 
Avramă.“

— O fi ajunsă necuratulă de elăr 
că era iute de picidre.

Că cLoră am lipit’o.

„Măi Țigane, scii rândulă la bi
serică?" întrebă ună Română pe ună 
Faraonă, care mai desă se tămâia prin 
cârciumă, decâtă în biserică.

— D’apoi cum să nu sciu, că dâră 
eu cu Dada am lipit’o.
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_A_ zxxsA și petrece.
Ună Cioroiu bătea pe mumă-sa cum

plită. Tocmai atunci trecea p’acolo un 
Română, care-lă întrebă;

„De ce bați pe mumă-ta, măi Ți
gane ?u

— Ca să’i trecă de fome, răspunse 
Faraonulă.

„Apoi trece-i-a ?u
— Decă i-a trece, trece, decă nu, a 

mai și petrece. S. M.

MULTE SI DE TOATE.
Spinteoătorulii Jaok.

De pe la a. 1887 s’au descoperită în 
Londra nisce omoruri de totă crâncene. 
Ună necunoscută, care se numesce pe 
sine Jack spintecătorului are o patimă de 
totă înfricoșată — spintecă temei și le 
aruncă în stradele cele mai umblate. In 
17 Iulie a. c., noptea, în Castle Alley, în 
nemijlocita apropiere de Whitechapel, 
unde s’au întâmplată și mai înainte omo
rurile, se găsi cadavrulă unei femei spin
tecată și ciungărită, întocmai ca și cele
lalte jertfe. Este de însemnată, că partea 
acesta a Londrei, de când s’a arătată 
acestă monstru, este păzită necontenită 
nu numai de polițiă, ci și de comitete 
de cetățeni, formate anume pentru sco- 
pulă acesta.

De optă luni ucigașulă n’a dată nici 
ună semnă de vieță. Acum domnesce în 
Londra mare groză, că acestă duhă dia- 
volescă eră-șl va începe regulată meseria. 
Poliția a făcută cercetări numai decâtă 
în suburbiulă întregă, visitândă tote lo
calele, pe cari aveau prepusă. Der îuza- 
dară. Ucigașulă nu s’a descoperită.

Etă j ertfele lui:
în diua de Crăciună 1887, — o necunoscută,1.

2. la 7 Aug. 1888, — d-na Martha Turner,
3. n 31 n JJ JJ Nicholls,
4. ji 7 Sept. JJ JJ Chapman,
5. n 30 JI JJ JJ Elisabeta Strida,
6. n 31 JJ JI JJ Eddowes,
7. ji 9 Nov. JJ JJ M. J. Kelly,
8. »• 17 Iulie 1889 JJ Alice Mackenzie.

Pe aid se vede, că omorurile se în-
tâmplă regulată, vera și erna. Din cliua 
de Crăciună 1887 a pausată monstrule 
până’n Augustă 1888, de asemenea din 
Noemvre 1888, pănă’n Iulie 1889. Din 
acestea se conchide, că în restimpurile 
acestea feraturbată nu petrece în Londra, 
pote că’n timpulă acesta petrece în tem
nițe pentru alte crime, orî ddră 
matrosă, care comite fărădelegile 
când se reîntorce în Londra.

In contra poliției domnesce
în Londra mare fierbere. Se elice, 
decă se va descoperi acestă ucigașă, atâtă 
ministrulă' dela interne, câtă și președin
tele poliției voră trebui s6-șl depună 
funcțiele.

e unii 
numai

astădl
că

*
Medici de femei.

In Anglia au căpătată pănă acum 
dreptulă de a funcționa ca medici nu 
mai putină, ca 73 dame. Din acestea, 
22 locuescă în Londra, 16 în alte orașe 
din Anglia, 17 în India, restulă suntă 
împrăsciate în diferite țări. Dr. Keser, 
corespondentul^ din Londra ală farului 
„Semaine medicale11, împărtășesce urmă- 
torele : Cea dintâiu, care a luată în Lon
dra diploma de doctoră, este domna 
Scharlieb, femeiă cam de 40 anL Ea a 
înființată în India la 1883 spitalulă 
„Royal Victoria Hospital“ pentru bdle 
femeescL De acolo rentorcendu-se în 
Londra, ocupă în New Hospital for 
Women catedra pentru medicina crimi
nală. Ea se bucură de o praxă forte es- 
tinsă. In linia a doua vine d-na Garett- 
Anderson, care a luată doctoratulă în 
Parisă la 1870. Ea are mari merite 
pentru înființarea spitalului de femei de 
mai susă. La acesta ordineză ca medici 
numai dame, pecând autoritățile medicale 
funcționeză numai la consultări. Spițeria 
încă o conduce o domnișdră. Școla me
dicinală pentru femei are 18 profesori, 
dintre cari patru femei. D-na Grarett- 
Anderson este decanesa institutului și 
propune medicina internă. Elevele tre
ble să fîă împlinită 18 ani, când întră în

institut. In anulă trecută au studiată aici 
• 91 dame. Cele mai multe din ele au de- 
. pusă la Universitate esamenă cu suc

cese strălucite. La studiu suntă însufle- 
■ țite de ună focă sfântă și învingă tote 

piedecile, ca să-și ajungă scopulă. — 
i Dintre tote țările din lume păte numai 

Anglia este țera în care femeile suntă 
deplină îndreptățite să funcționeze ca 
doctori. Să lăsămă tote considerațiile 
teoretice la o parte, și să constatămă 
simplu, că femeile-doctorl aducă bune 
servicii nu numai în Anglia, der și în 
India, unde se află o populațiă de 40 
milione femei, cari suntă oprite să aibă 
medici de bărbați.

*

Vacanțe preoțesoi. Lege oontra brânzei.

Se scrie din New-York: Din păcă- 
tosulă orașă Cincinati ne vine 
soirea, care va produce adevărate fur
tuni spre mejă-nopte, cu deosebire în 
orașulă iubirei deapropelui Filadelfia, în 
orașulă bisericiloră Brooklyn, și’n ora
șulă maniereloră alese Boston. Trei par
tide bisericescl din metropola amintită 
au provocată o mișcare, care n’are de 
scopă nici mai multă, nici mai puțină, 
decâtă închiderea bisericeloră 
pe timpulă luniloră Iulie, Au
gustă și Septemvre. Domnii preoți 
încă voră să’șî aibă vacanțele loră. Preo- 
tulă, care stă în fruntea acestei mișcări, 
declară într’ună cerculară adresată fra- 
țiloră evlavioșl, următărele: „Decă va 
succede tartorului răutățiloră, care 
numesce Belzebulă, să amăgescă inimile 
oiloră nostre, atunci în Octomvre vomă 
păși în contra lui cu mai mari puteri, 
încâtă cu urlete se va duce îndărătă în 
mocirlele iadului.“

In Pennsylvania, în care stată 
suntă multe societăți de temperanță con
tra băuturiloră spirtuose, se va aduce o 
lege de totă curiăsă. Mâncareabrân- 
zei se va opri prin lege. Ună 
capă deșteptă a descoperită adecă, că 
brânza ațîță gustulă de băută (se’nțelege 
spirtuose) și că prin urmare, să se 
oprescă consumarea ei. Mai ciudată este, 
că unele ținuturi au primită idea cu 
totă seriositatea.

*

se

Pentru beutorii de bere.
Direetoruliî de polițiă din Kassel,

s’a sinucisă de supărare, din causă că 
fiică-sa, o băetă de 16 ani, dispăruse 
din casă. Acesta era logodită cu ună 
tînără juristă, Ljubics, care defraudase 
nisce bani adunați pentru o escursiune 
la Parisă, și pentru acestă faptă era 
urmărită. Tatălă fetei îlă oprise să-i mai 
între în casă.

*
PecUpsă aspră.

Căpitanulă: Sergente, însemnă-țl 
odată: soldatulă Frige-linte pentru ne- 
gligență va căpăta numai pane cu apă.

Sergentulă: Mă rogă, domnule 
căpitană, de asta nu se va supăra tare, 
pentru că e vegetarian ă.

Căpitanulă: Ce spui ? Atunci de 
pedepsă trei dile să mănânce numai 
carne și supă!

*

Unu raiu pentru fete.

In Japonia nu esistă fete bătrâne. 
D e că p fată nu se pote mărita pănă 
la o etate anumită, autoritățile se ocupă 
înse-le de acestă afacere și-i alege ună 
bărbată pe care trebue să-lă primescă.

T- 1 o m b-
co CO co GO CM Ol CM

t<
00 CD o cq co 1Q CD
GM GM co co co CO CO

Ai A A

Bursa ie mărfuri din Budapesta dela 24 iul. 1889

Cursulfl

Semințe

C
ua

lit
at

ea
 

pe
r H

o c
i Proțulu per

100 chilogr.

dala pănă

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

79
79
79
79
79

9.15
9.15
9.20
9.15

0.20
9.20
9.25
9.20

Semințe vechi
ori noue soiuia

d 43 <D O• O
1w

oi
O â

Prețulu per
100 chilgr.

dela pănă
Săcară
Orză
Orză
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

»

70-72
60 62
62.64
64.66
39.41

75
73

7.20
6.50
7.20
8.50
6.30
5.25
5.20

4.80

7.40“
6.70
8.—
10.
6.75
5.35
5.25

5.25

Products div. S o i n 1 ft

dela până

Sb 
o 
3
o
o o rd
O

CD 
a

a c fi fi o:Q £ |> $

Sem. de trif.

JJ
Oleu.de rap. 
Oleu de in 
Uns. de

1 JJ

Slănină

Său
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

JJ 
Miere

Ceară
Spirtă

porc

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă
rafinată duplu 

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută 
Drojdiuțe de spirt

37.5O
6.25

52.—
57,50

38.—
6.50

52.50
58.—

37.—
118

14. — 14.25
18.— 18.51

38.-
1.20

1»

Cursulu losurilorti private din 24 Iulie

Basilica
cump. | vinde

8 30 1 8.50
Credită 183.75 184.25
Clary 40 fl. m. c. 61.— 61.50
Navig. pe Dunăre . 126.— 130.—
Insbruck . 26.25 27.25
Keglevich . 36.— 38.—
Krakau 24.75 25.—
Laibach 24.— 24.50
Buda 60.50 62.25
Palfiy .... 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 18.10 18.60

dto ung. . 12.50 12.75
dto ital. 16.75 17.25

Rudolf 20.— 20.50
Salm .... 62.— 63.—
Salzburg .... 26.50 27.—
St. Genois 63.50 64.—
Stanislau . —_ 37 —
Trieitine 472% 100 m. c. 154.— 156.—

dto 4% 50 —.— 7525
Waldstein 42.— 43.—
Windischgrătz . 57.— 58.—
Serbescl 3%

dto de 10 franci _  _
Banca h. ung. 4°/0 • 109.— no.—

ft'îar.MsIua pieței $8rașovtî
din 27 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Ci 
Argintii românescii - 
Napoleon-d’orI- - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - -
Galbini
Scris, fonc. „Albina“6°/o 

n » 5“/o
Ruble rusescl - - .
Discontulil - - - - (

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 22 
Iulie n. starea rîmătoriloră a fostă de 132.673 
capete, la 23 Iulie au intrată 1606 capete și au 
eșită 1072 remânendă la 23 Iulie ună nu
mără de 133.207 capete. — Se noteză: marfa un- 

‘ ~.............3 C1.
marfă unpwrescă tineră grea dela 5( cr. pănă la 
50’/z cit, de mijlocii dela 50'/2 cr. pănă la 51 cr. 
—ușâră dela 51 cr. pănă la 51 cr. — marfă, 
țerănescă grea dela 51 pănă la 51 — cr. — de 
mijlocii dela 49'/2 cr. pănă la 50 cr.—ușoră dela 
50 72 cr. pănă la 51 cr — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr' 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeyosă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 49 ’/2—50— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 49'/2—50 cr. transito, 
ușoră dela 497?50— cr.—Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
no ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4l/2-

contele Konigsdorff, a dată următorea (jurescă veche, grea dela 47 cr. pănă’la 48
ordinațiune:

„S’a adeverită pe deplină îndreptă
țirea reclameloră dese, că în multe lo
caluri de bere de aici păhărele nu suntă 
umplute cu bere pănă unde ar trebui, ci 
în parte mare se umplu cu spumă. Prin 
urmare de cele mai multe ori ospele 
nu capătă cuantulă de bere, pe care’lă 
plătesce. Deorece în basa § 263 ală co- 
dicelui penala suntă admoniațl toți bir- 
tașii, învitfl publiculă, ca ,decă și pe viitoră 
nu li se va servi berea cum se cade, 
să facă arătare poliției seu organeloră 
ei, pentru-ca respectivii să se potă pe
depsii

Procederea direcțiunei polițienescl 
din Kassel ar fi bine să se imiteze și în 
alte părți, unde de asemenea „bortele11 
suntă prea mari.

*
Giuvaerele Șahului.

Șahulă făcendă lordului Salisbury o 
visită la moșiă, la o stațiune băga de 
semă, că i-s’au perdută t<5te giuvaerele, 
carl represents o valore de 12 mii. fl. 
Păzite de patru servitori, giuvaerele, 
cari se aflau într’o pungă mică negră, 
au fostă puse la olaltă cu bagajulă de 
unde s’au făcută deodată nevădute. S’a 
trimisă numai decâtă ună trenă separată 
la Londra. Cei patru servitori au răsco
lită tote odăile palatului Buckingham, 
ba și grajdurile. Der înzadară. In fine 
s’a găsită punga neatinsă într’o lădiță 
a trăsurei, cu care s’a transportată ba
gaj ulă la gară.

*

Tragedia familiară.

Maria Budicki, o femeiă de cetățenii mai 
alesă din Agram s’a sinucisă în vila ei, tăin- 
du-șl gâtulâ cu ună briciu. Nefericita

Bursa din Bucuresci din 24 Iulie.
Palori

Rentă română perpetuă 1875
Renta română amortisabilă . .

dtto’....................................
Renta rom. (rurale convertite) 
Oblig, de stată C. F. Române 

idem idem . . . .
Imprumutulă Openheim 1866 . 
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 

idem idem din 1884
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 
Credit forrcianu rurală .... 

idem. idem ....
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 

idem idem ....
idem idem ....

Credit Fonc. Urban din Iași. . 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

Banca Națion. uit. div. 78.15 
Dacia-România uit. div. 24 lei 
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . .
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 
Soc. Bazalt. Artif. ult.div. lei 27.50 
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 
Societ. de Constr. uit. div. . .
Societ. de Hârtie uit. div. . . 
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

Banca Națion. a României
Scompt.............................................
Avansuri pe efecte....................
Avansuri pe Lingouri . . . .

ump. 9.46 Vend. 9.48
„ 9.42 n 9.46
„ 9.49 n 9.52
„ 10.70 jj 10.75
n 9.70 jj 9.75
„ 5.60 n 5.65
„ 102.-
„ 98.59

n
M 99.‘-

„ 121.50 „ 122.50
6‘/2-87o pe ană.

A 
' 5%

5%
4%

6%
5%
8%
5%
5“/e

7%
5°/o
7%
6%
5%
5%
10 fr
V.N.
500
200
200
500
250
250
100
200

6/0
7"o 
î°/o

se mp.
98.—
96-'/s
82.— 

100.>/2

86-7,

101 ?/4
95.3/4

102.—
101.—

68 —
250.—

1003.—
264.—
234.—

102.—

0.05

Ciu’suiu Ia bursa de Viena
din. 26 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.80
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 
rurale ungare - - _ _ _
cu clasa de sortare - - - -
rurale Banată-Timișă - - -
cu cl. de sortare - - - -
rurale transilvane - - . .
croato-slavone -----

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă -------
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului _ _
Renta de hârtiă austriacă - - - . 
Renta de argintă austriacă - - - _ 
Renta de aură austriacă ----- 
LosurI din 1860 -------
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI -
Mărci 100 împ. germane - - - . 
Londra 10 Livressterlinge . - - - -

100.—

112.50
104.80
104.80
104.80
104.80
104.80
105.—

99.75
141.30

126.75
83.65
84.50

109.85
140.30
907.—
317.50
304.25

5.68
9.5U/2

58.60
119.80

Editoră și Redactori responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

Oleu.de
Loz.fr
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Efectueză la cașuri de strămu- V 
■ tare dintr’unii locîî într’altulă cu V 

calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
* transportul!! obiectelor!! prin v

CARfiLE LORU PATENTATE g 
pentru Y

’ TRANSPORTUL DE MOBILE g 
j ce se închid!!. Fiindă aceste cară Q 
I tapețate completă înăuntru și așe- 
| date pe arcuri se economisesce îm- $ 
I pachetarea precum și descărcarea q 
I și reîncărcarea obiectelor!!. A
i O
iOOOOOOOOOOOOOOO

E ÂffisiH Comp. 
BRAȘOVU.

ii

„ALBINA44,
Institute de credita și de economii 

FILIALA
prhnesce în comisiune efectnirea de plăți și 
încassări atâtu în interiorulu țerei câtu și 
în străinătate.

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

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

88,8
-SIUON MIRG1A =- 

carele în anulă 1849 a slujită în 
Avrigu la baronul# Bruckenthal, se 
provocă, ca în interesulu seu propriu

I

să încunosciințeze pe „Âdministra- 
țiunea“ acestei foi despre locuința 
sa, unde se află de presentă. 

121,4—4

n

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

■ Cea mai
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lăcută apă minerală.

pa minerala forte plăcută pentru vmu.
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șese luni 
trei luni
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carbonicii și
abstracțiune

X Apa minerală Ay
prin celu mai bogatu conținuiu de acidă 
celu mai CUratU acidă alcalică — fâcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo- 
leloru de rinichi și ale canalelorii urmului, nervosității, 
anemiei Și Slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendfi proprietatea, ca gustulu ei plăcută și re- 
coritoru se se menție mai multu timpii.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de „ZESepdvt/'6—în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și alft conținutului ei estraordinarft de 
bogată În SbcicLiă. carbonicu—principialminte 

d.e acid-Vi carborLicră. con
centratei—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 mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principalii
G. GIESEL, Brașovii,

Stada Teatr aliAi HSTo. 312

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

■

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI* 1
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni.......................................... ».

șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni ...............................................
unu anu.....................................................

■

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.............................................................. 2
șese luni..........................  1
trei luni...............................................

Pentru România si străinătate:
. 8
. 4
. 2

fi. -
fî. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să 

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațmnea „Gazetei Transilvaniei".

franci, 
franci, 
franci.

binevoiescă

Picăturile de stomachii MARIAZELLER, 
care lucră escelentu în contra tuturorfl bolelorft de stomachii.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachii, acrelă, formarea de pdtră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (ddcă provine 
dela stomacliă), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomacliu Mariazeller nu suntă unu remediu secretă. I 
schutzmarke. Părțile conținetore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■Veritadoile-se află, xxiai în. tote farmaciile-

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

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

Băile Tusnadă: farmacia Alex. Dobay. Colialiuă: farm. Ed. Ilelas, farmacia E. | 
Wolff, Feldidră’: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. | 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Betezy, farm Barabâs Fer. 46,52—18

ATOHCip.
Unu elevă în etate de 13—14 ani, cu pregătire 

școlară corSspundetdre, din familia bună, cu cunos- 
cința limbei maghiare s6u germane se primesce în 
prăvălia de manufacturi a subscrisului.

Condițiunile mai de aprope prin comunicare pri
vată.

Oreștie, în 25 Iulie 1889.

126,2—1
loanu Lazaroiu,

coxxxerciaxxt-u..

( Bis
( Unu ajutorii de contabilii si corespondenții,
< ..... ' ’ ’ ■e.

I

care s5 cunoscă limba română și germană pentru o casă de 
comisionu și de agentură în Brăila. Aceia cari cunoscu și. 
limba franceză voru fi preferiți.

A se adresa la P. L BÂNCOTESCU, Brăila (România). ,

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS.

Ocasiiine unica neutru visilaH Mâni!
axăr” fi SE ADRESA sGRAND HOTEL DACIA

41. Boulevard St. Michel. Paris.
Hotelierii românii. Bucătăria roniână-francesă. Q

104,25—11

okxxxxxx9
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu,


