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Lupta între elementul! cehie! 
și între elementul! german! din 
Boemia se portă cu neslăbită în
cordare și ea ne pote servi și nouă 
ca esemplu, în ce privesce stră
duința și devotamentul! pănă la 
jertfire, ce se manifestă și dintr’o 
parte și dintr’alta.

Negreșită, că pentru moment! 
Cehii se află într’o situațiune mai 
avantagidsă, pentru că în mâna 
lor! este conducerea și adminis
trarea țerii, der tocmai de aceea 
ne atrage mai mult! atențiunea 
activitatea, ce-o desfășură Germanii 
boemi.

Germanii din Boemia nu s’au 
mulțămit! a eși din dietă, nu s’au 
mulțămit! a refusa sprijinul! lor! 
întocmirei unei esposițiuni a țării 
Boemiei, din causa nefavorabilei 
situațiuni, în care i-ar! fi adus! 
Cehii, ci pentru ca să se apere ei în 
contra pretinsei cehisărî a Boe
miei nordice, unde elementul! 
german! e mai compact!, Ger
manii s’au pus! serios! pe lucru.

Germanii boemi au întemeiat! 
o ligă cu țelul! de a promova și 
a sprijini nisuințele economice și 
naționale ale locuitorilor! germani 
din partea nordică a Boemiei. 
Acest! scop! caută a-1! ajunge 
Germanii prin cercetarea și ară
tarea raporturilor! de câștig! și 
a trebuințelor! ce resultă din starea 
acelora.; apoi prin reuniuni de 
economii și casse pentru avansuri, 
prin gratuită procurare de împru
muturi eftine dela institute de 
bani și dela privați membrilor! 
ligei; prin promovarea și crearea 
de șcble speciale și stipendii pen
tru elevii acelora; a se face mij
lociri de tot! felul!, ase’ntroduce 
și cultiva ramuri de câștig! ce 
se renteză, a se face colecte și a se 
eda cărți poporale; a se organisa 
conferințe, întruniri, escursiunl, 
esposițiuni și festivități; a se îm
părți instrumente ori unelte, mo- 
delurl și deposite de modeluri;

a se lăți tipărituri din ediți- 
une propriă ori străina; a se spri
jini comunicațiunea cu străinii în 
teritoriul! reuniunei... Statutele 
reuniunei au și obținut! aproba
rea autorității și comitetul! fun
dator! a publicat! un! apel!, prin 
care convocă o adunare de cons
tituire.

Orl-cine va ceti acest! pro
gram! de activitate a ligei ger
mane boeme se va convinge, că 
are înaintea sa unu program! bine 
stabilit!, că fundatorii reuniunei 
au chibzuit! bine lucrul!, și pe 
cât! cunbscemu noi tenacitatea 
Germanului când ’și-a pus! în gând 
se facă ceva, mai alesă când e 
vorba de apărarea esistenței sale 
naționale, reuninnea va și căuta 
se esecute acest! programă, er nu 
se se mulțămesca cu litere negre 
pe hârtiă ori numai cu vorba.

Ce amu făcută și ce facem! 
noi Românii ca se ne apărăm! 
esistența nostră națională față cu 
atacurile furiăse ce cjilnicu
se repetă tot! mai înverșunată? 
Cum lucrăm! și cum căutăm! să 
esecutămu programul! nostru na
țională ? Care sunt! mijlăcele și 
măsurile ce le-amu stabilită pen
tru îndeplinirea acelui programă? 
Cum ne apărăm! și cum ne pro
movăm! noi interesele ndstre de 
totu felul!? Cum ne sprijinim! în 
luptele nostre pentru esistența 
economică și națională?

Pună-șl fiă-care măna pe inimă 
și gândescă-se serios! asupra aces
tor! întrebări.

Refiecsinni la srocesnlfl părintelui V. Lncaciu.
AdI, când este cunoscută în tote 

fasele sale procesulă din 4—9 Iulie, pe
trecută în celă mai mărginașă hotară 
ală românismului, în orașulă și comita- 
tulă Sătmarului, când ne este cunoscută 
și efectulă, ce l’a produsă, nu numai în 
năuntru, ci și dincolo de CarpațI, merită 
să ne ocupămă puțină cu elă și, privin- 
du-lă din punctă de vedere istorioă și

psichologică, să ne facemă conclu- 
siunile.

Ar trebui să facemă mai înainte 
de tote o descriere topografică, limbis- 
tică și națională a comitatului Sătmară, 
acesta însă ar fi ună studiu, ce ar căde 
afară de cadrulă unui diară <4ilnicQ. Vo- 
iescă deci să amintescă numai atâta, că 
frumosulă nostru comitată, afară de par
tea sa occidentală, e locuită în prepon- 
deranță de Români viguroșl, deștepțl, cu 
facultăți intelectuale eminente, diligențl 
și pe lângă tote vitregimile timpuriloră, 
peste totă, cu bună stare materială, nu
miți codrenl, joseni fișcălășenl și cei din 
grădina frumosă a comitatului, din Țâra 
„Oașului“, oașenl. In urma arondării 
inimice intereseloră române a comitate- 
loră, s’a mai încorporată la acestă co
mitată o parte considerabilă a districtu
lui „Cetății de peatrău în totalitatea sa 
esclusivă română, și așa adl poporațiunea 
română a comitatului prevaleză în 
numără.

Și acum când, lăsândă la o parte 
istoria mai vechiă a poporului acestui 
comitată, aș trece la timpurile mai 
nouă, trebuie să amintescă, că pănă la 
anulă 1852 bisericesce ne-amă ținută de 
jurisdicțiunea episcopiei rutene a Mun- 
caciului, care cu clerulă său ruteană 
multă sticăciune și pagubă nl-ar fi fă
cută, decă nu eramă totdeuna Români 
mândri de naționalitatea și de limba 
nostră. Clerulă românescă și în acele 
timpuri șl-a sciută prețui și dovedi va- 
lorea, și n’a cedată nici câtă e negru sub 
unghiă din ceea ce pretindea limba și 
desvoltarea românescă. In guvernulă 
eparchiei era totdeuna o secțiune ro
mână pentru bisericile românescl, și 
stăruinței părințiloră noștri și incorupti
bilității simțului națională avemă să 
mulțămimă, că n’amă ajunsă la sortea 
biețiloră Ruteni, maghiarisațl, în mare 
parte, chiar prin vlădicii și clerulă loră, 
nutrită cu prescura și din sudorea cre- 
dincioșiloră.

Dela înființarea diecesei române de 
Gherla prin prea bunulă nostru Monarch, 
cătră a căruia Casă domnitore atâtea 
dovedi de fidelitate au arătată totdeuna 
Românii, în contra căreia niciodată n’am

făcută poclone și intrigi nici în Turină 
și nici într’o parte a lumei; dela înfiin
țarea acestei diecese dorite, dică, cu 
care s’au încorporată și părțile nostre, 
s’a deschisă o eră nouă. Clerulă, crescută 
sub grijile părintescl ale episcopiloră, a- 
devărațl părinți ai poporului românescă, 
din care s’au înălțată, șl-a sciută înțe
lege chiămarea sa, și pe basa conservată 
cu atâta scumpătate de părinți a zidită 
mai departe, încâtă inimicii, spăriațl de 
progresulă românescă în tote direcțiu
nile, au începută a se cugeta seriosă la 
modurile de împedecare. Aveamă, și 
avemă mai multă astăcll, în tote comu
nele scoli bune pentru ridicarea culturei 
naționale, școli conduse de clerulă con
sciu, care îșl scia face datorințele și cu 
privire la înflorirea bunei stări materiale. 
Poporulă a începută a prospera întru 
tote, și institutele medii ale comitatului, 
ba și altele mai depărtate, erau pline 
de fiii poporului, cari, desvoltându-se și 
pregătindu-se în școlile mai înalte, s’au 
dedicată intereseloră causei poporului, 
din care au ieșită și pentru care atâtă 
de nobilă simțiau. Conducerea afaceri- 
loră naționale îu comitate a fostă de
pusă în manile unei pleiade de bărbați, 
cari și-au sciută împlini datorința, încâtă 
astăcll poporulă nostru e pătrunsă de 
spiritulă națională, e consciu de roma
nitatea sa, e mândru și fălosă de legea' 
și limba sa. E consciu și de drepturile 
sale naturale și cetățenescl, și pe tote 
liniile a și începută, deși în urma unel
tirilor dușmane cu puțină succesă încă, 
der cu bărbățiă a le esercita.

Pleiada conducâtoriloră firescl ai po
porului românescă sătmăreană, cu ve
nirea părintelui Dr. V. Lucaciu la Săt- 
mară, unde a funcționată în calitate de 
profesoră ală limbei și literaturei ro
mâne la gimnasiulă superioră regescă, 
numai s’a întărită, și prin activitatea lui 
energică și neobosită a luată o espan- 
siune potențată. Succesele erau bătă- 
tore la ochi, ba chiar și supărăciose pen
tru aceia, cărora li-ar plăce să vedă pe 
Români fără consciință, orbecândă în 
întunereculă nesciinței, strivită și legată 
de glia pământului, despre care nici 
atâta să nu scie, că este ală lui.

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“ mărginită lasă jocă liberă fantasiei sale 
și’șl formeză o ființă superioră după 
forma și vederea sa omenescă. Lipsin- 
du’i însă posibilitatea, de a subordona 
unei legi, unei ordine generale acele fe
nomene și puteri naturale, cari influințau 
asupra lui, fu necesitată a crea înimagina- 
țiunea sa totă atâtea ființe superiore, seu, 
după cum se esprimă Petiscus, împopulâ 
în modulă acesta aerulă, apa, pământulă, 
pădurile, câmpiile și colibele cu c^eitățl. 
Elă căuta să stea în bune relații cu 
aceste deitățl și pentru aceea, ca să le 
câștige favorulă, se adreseză prin ru
găciuni, sacrificii, le ridică temple și 
altare.

Fiindcă omulă nu pote să concepă o fi
ință absolută sperioră lui și cu atâtă mai 
puțină să o formeze în imaginația sa, der 
fiindcă consideră deitatea ca cea mai sub
limă și mai perfectă ființă, elă și-o imagi- 
neză cu forme omenescl și’i dă tote atribu
tele și facultățile omenescl, însă în gradă 
superioră.

Ei bine, dintre tote fenomenele și 
puterile naturale, celă dintâiu lucru, care 
a atrasă și a trebuită să atragă atențiu-

nea omenirii, a fostă sdrele, ale cărui 
bunătăți, revărsate prin lumina și căldura 
sa asupra pământului suntă enorme ; de 
aceea a și festă elă adorată de tote po- 
porele anticității, ba chiar și astădl în
tâmpini acestă urmă de adorațiune în 
massa poporului, care’i dă forte adese
ori epitetulă de „sfântău, adecă „Sfân- 
tulă s6re“. In anticitate cultulă lui a 
ocupată primulă locă printre cultele 
celorlalți 4eî- La Indieni în „Veda“ în- 
tâmpiuămă cultulă lui sub forma lui In
dra, la Iranieni în „Avesta11 sub forma 
lui Mithras; ba la Egipteni tote credințele, 
tote practicile, cu ună cuvântă, întrega 
religiune se învârtia numai în jurulă 
cultului solară. Trecândă pe pământulă 
Europei, lucrulă ne vorbesce de sine, pe 
câtă timpă locuitorii acestui continentă 
nu suntă decâtă o fracțiune a acelui 
mare poporă, unde acestă cultă era în 
florea sa.

Credândă, că acestă scurtă espunere 
generală va fi de ajunsă pentru o lămu
rire a celoră ulteriore, mă voiu mărgini 
a arăta credințele și miturile, ce înso- 
țescă acestă cultă numai la poporulă grecă

și în deosebi cultulă solară sub forma 
lui Apollo.

încă din timpurile cele mai vechi, 
înainte de epoca elenă, după cum ne 
spune și D-lă Odobescu în cursulă său 
de mitologiă, întâmpinămă acestă cultă 
la vechii Pelasgl sub forma lui Zevs, 
er în epoca elenă este reîmprospătată 
sub forma lui Apollo. Atunci chiar și 
oultulă a luată o estensiune mai mare 
decâtă acela, care-lă aflămă la vechii 
Pelasgl, căci pe când Joe cuprindea mai 
multă puterea eterului și fenomenele 
atmosferice forte strînsă legate cu ce- 
riulă, acesta însă, Apollo, îmbrățișeză to- 
tulă ce cade sub acțiunea luminei și a 
căldurei radeloră solare. Chiar caracte- 
rulă său e mai seriosă, mai nobilă, mai 
presusă decâtă ală lui Joe atâtă în iu
bire, câtă și în ură, așa încâtă nici cele 
mai profane poesii și representațiunl 
n’au putută divulga nimica în contra 
demnității și maiestății acestui <jeu- Cul
tulă lui Apollo a fostă ună isvoră nese
cată de legende și de mituri, în cari 
vedemă numele său figurândă aci cu 
ună epitetă, aci cu altulă. O reflecsiune

Cdtnia și miturile ini Apollo la EH.
Câtft timpii omulă a fostă jucăria 

fantasiei sale, pănă când rațiunea, lumina 
cea sfântă a interiorului său nu ajunsese 
la o deplină claritate și înțelegere, con
cepea totulă în modă mitică. Simția, că 
e încunjurată de o sumă nemărginită de 
lucruri esterne, cărora elă nu ll-a dată 
esistența, cari pentru elă suntă întune
cate și asupra cărora elă n’are nici o 
putere.

Succesivă ajunse a’șl pune întreba
rea naturală, ce ’șl-o pune orl-ce muri- 
toră în contemplațiunea sa asupra na
ture! „De unde vin! acestea tote, pe 
cari tu le vedi și cine le-a produsă ?“ 
Cu câtă elă a putută răspunde la acestă 
întrebare mai puțină, cu atâtă mai multă 
și-a simțită slăbiciunea sa. Gândirea sa 
primitivă nu’i permitea, să vedă legă
tura internă a lucruriloră, înțelegerea lui 
neformată îi denegă mijlocele pentru 
o judecare rațională, pentru o cunoscință 
liniștitdre. In acestă stare spirituală forte
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Pentru împedecarea seu celă puținii 
contrabalansarea acestui progresă îmbu
curătorii, s’a înființată în corni tată o reu
niune de cultură, cu scopă maghiarisă- 
toră, reuniunea „Szechenyi"ană ; și acesta 
atunci, cându încă nicăirl nu se pornise 
acestă curentă șovinistă. Bărbații con
ducători ai noștri cei cu inimă pentru 
poporă, ridicându-se s’au adresată cătră 
poporă, și âtă că pănă nu apucase a 
a se organisa încă bine ceia cu reuniu
nea, facă ună protestă poternică, totă 
poporulă românescă strigă „veto." Con
trarii însă nu vreu să înțelegă mergă 
orbișă înainte și suntă îmbătațl de idea, 
cum ne-oră vede în scurtă timpă demo- 
ralisațl, desbinațl și maghiarisașl. S’au 
înșelată însă: Ne-amă unită mai strînsă 
și amă stăruită mai cu energiă nu numai 
în apărarea celoră câștigate, ci și pen
tru înaintarea mai cu putere pe calea 
apucată. „Szechenyi" turbă de mâniă, 
că nu pote pune piciorulă pe tărâmulă 
dorită și cugetândă în orbia sa, că pen
tru totă nesuccesulă numai părintele Lu- 
cacaiu e de vină, decide scoterea lui 
dintre Români. Nu s’au gândită, săr
manii, că acum nu mai au de a face cu 
Lucaciu, ori cu Marcu, Berinde, Lazară 
și alțl nenumărațl, ci c’ună sentimentă 
redeșteptată națională, c’ună poporă con- 
sciu de sine.

Se îndreptă în contra părintelui Lu
caciu feliu de feliu de acusărl. Că pe 
tinerii din gimnasiu îi cresce în ideile 
dușmane statului, îi cresce nepatrioțl, 
trădători; că ca profesoră ’șl prăpădesce 
timpulă cu scriere de opuri românescl, 
că face politică, ia parte la tote mișcă
rile periculose naționale, pornite în co- 
mitată, ba’șl estinde activitatea și mai 
departe, c’ună cuvântă, e periculosă și 
trebue delăturată. Să face din partea 
ministrului de instrucțiune publică cer
cetarea cea mai severă, se vădesce ne
vinovăția, și,|dreptă satisfacțiune, bunulă 
ministru îlă numesce profesoră la gim- 
nasiulă din Losoncz, comitatulă Nogradă, 
unde nici suflare românescă nu este. Ii 
promite favorurile cele mai mari. Ii o- 
fere plata îndoită și o argumenteză cu 
quinquenalie, îi face prospectele cele mai 
frumose de înaintare, numai să primescă. 
Părintele Lucaciu însă nu se lasă a fi 
sedusă de glasurile sireneloră,jci sciindă 
că elă și prin jurământă e obligată, ca 
altariului să trăescă, rămâne credinciosă 
prescurei Românului, și cuprinde paro- 
chia Șișeștiloră, jconferită lui de venera- 
tulă ordinariată de G-herla. Cu scopulă 
delăturării d-lui Lucaciu dela catedra de 
profesoră ală limbei și literaturei române 
în Sătmară era împreunată și scopulă 
de a nimici acestă catedră, ce s’a vă
dită, er bunulă nostru Episcopă I. Szabo 
o a sciută apăra și susține.

„Szechenyi" acum e focă și pară și 
face planuri cum să-lă nimicescă pe Lu

caciu și să-lă pună ca esemplu înfiorătoră 
înaintea conaționaliloră din comitată. 
Etă ocsiunea binevnnită: conferința elec
torală din TăuțI. Se facă pregătirile de 
lipsă. Cornițele supremă, președintele 
reuniunei maghiarisatore, organiseză tote, 
și când tote suntă bine dispuse, se adre- 
seză la procurorulă tribunalului dicândă 
între altele: „Etă ocasiunea binevenită de 
a-lă nimici și a’lă face odată imposibilă/' 
— — „e agitătoră răsvrătitoră, ba sunt 
informată, că ar ave planulă de a con
turba și călătoria Maiestății sale a Re
gelui în Transilvania, prin demonstrați- 
unl poporale și insinuări de adrese." 
Pănă unde a mersă nerușinarea! ’Lă 
declară ca complotistă în contra statu
lui și ală domnitorului! Și cine? Aceia 
cari deoparte bată pănă la asurdiretoba 
„lealității", pe când de altă parte facă 
demonstrațiunile cele mai scârnave revo
luționare și înaintea ochiloră lumei în
tregi, cu răsvrătitoriulă și inimiculă ne
împăcată ală dinastiei, cu „ex-guverna- 
torulă" Kossuth.

Se pornesce haita în contra părin
telui Lucaciu; ’lă bagă în temniță, 
unde-lă tortureză 6 săptămâni; doi ani 
de dile apoi îlă necăjescă cu feliu de 
feliu de șicane, și tote aceste pentru-ca 
în Iulie 1889 să potă dice președintele 
tribunalului: „ca omit și Ungurii te-așu 
judeca der ca judecătorii nu potă.u

Să cugetămă acum laturea cealaltă 
a procesului memorabilă, nu antecedin- 
țele ci efectele, urmările lui.

Deja cu multe dile înaintea pertrac
tării finale i-se dă de scire părintelui 
Lucaciu, că, decă se va purta leală, decă 
va respecta procedura justiției maghiare, 
adecă decă se va face inconsecuentă, va 
abandona dreptulă, și va vorbi unguresce, 
nu are să se temă de nimica, va fi scosă 
de sub acusațiune chiar prin procurorulă, 
care nu va afla motive de acusare: va 
fi achitată. Sciau infamii, că este scumpă 
onorea și libertatea și la „agitatori", și 
chiar de aceea au cugetată, că-lă voră 
pute scote din fire să-și compromiță totă 
trecutulă, și prin acesta să se compromiță 
totă causa națională a luptătoriloră din 
comitatulă Sătmarului. Au combinată însă 
rău ; n’au făcută socotela cu caracterele 
omeniloră, cu cari au de a lucra; n’au 
luată în considerațiune, că aici nu e mai 
multă vorbă de respecte personale și 
trecărdre, ci de principii, de valorarea 
acestuia, decă trebue și cu sacrificarea 
intereseloră private ori personale, cu 
sacrificarea însăși a persănei. Nu ! N’au 
cugetată să fiă atâtă de puternică înti
părită în inimele omeniloră sâmțulă și 
mândria națională, cu atâtă mai puțină 
au presupusă să fiă gata chiar și la sa
crificiu.

Pentru aceea îi vedemă, cu ocasiunea 
pertractării, pe srăpânii scăpărândă și 
dândă pară și focă de mâniă nu numai 

părintelui Lucaciu, ci întregei cete martori- 
loră lui, a braviloră preoți și mireni câți 
au figurată în acestă procesă, pe lângă 
tote că de atâtea ori s’au aruncată în 
cumpăne „interesele bine princepute ale 
acusatului“ și pe lângă tote sforțările și 
intimidările din partea președintelui tri
bunalului — pretindă fără considerațlunl 
laterale respectarea dreptului loră, ob
servarea legii, respectarea limbei române. 
Nu cedeză, nu cansideră nimică, nu se 
intimideză, declară că sciu cu toții și 
unguresce, der pretindă a se folosi de 
dreptulă lorii.

Și ce să întâmplă? — Lise concede, 
deși cu multă aprehensiune și cu mai 
multă amară. Audi acolo ! Li se con
cede observarea legii. Ce satiră a legis- 
lațiunei ! Nu au cerșită acești bravi 
milă! Au pretinsă ceea ce e ală loră, 
respectarea și observarea legii.

Și ce frumosă și impunătoră. Se 
pretinde respectarea limbei române aici 
în Sătmară, în reședința societății de 
maghiarisare, focularulă șovinismului ma
ghiară, în partea cea mai mărginașă și 
mai espusă a românismului, membrulă 
celă mai espusă ală corpului națională, 
despre care cugetau, pote, mulțl, că stă 
în amorțire. Cu atâtă a fostă deră și 
lovitura mai semțitore, căreia i s’a dată 
espresiune în clarele jidano-maghiare, 
deși se nisuiau a ascunde mânia forte 
rău, sub masca mângâierii propriă, că 
numai unii dintre preoți suntă atâtă de 
mari contrari ai ideii de stată, că popo
rulă nu’i înțelege și nici că vre să le 
urmeze. Ei domniloră, ați căpătată răs- 
punsulă din loculă celă mai competentă, 
dela poporă însuși, care pretutindinea, 
pe unde a trecută părintele Lucaciu, l’a 
primită cu ovațiunile cele mai strălucite 
și sincere. Nu vă amăgiți cu nisce în
chipuiri slabe, ci vă vedeți odată de 
lucru, și întorcețl, seu măcară acum deo
dată opriți carulă de pe povârnișulă, pe 
care a pornită. Să vă însemnați bine, 
că nu mai aveți de lucru c’ună poporă 
sclavă, ci c’ună poporă deșteptă și con- 
sciu de drepturile sale. Acesta să vă fiă 
învățătura, ce o puteți trage din acestă 
procesă sătmăreană. |

Câtă pentru noi însă, asemenea 
avemu să ne însemnămu multe și bine 
în capă. Mai înainte de tote să ne în- 
semnămă, că noi suntemă în primulă 
locă causa, că nu ni s’au respectată nici 
drepturile garantate în legile sancționate 
esistente, că ca individl amă fostă prea 
de multe-orl și prea iute gata să stămă 
la învoelă, să abandonămă ceea ce ar 
trebui să ne fiă mai scumpă, și pentru 
ce trebue să fimă gata a aduce și cele 
mai grele sacrificii private, a ne sacrifica 
chiar și averea și, decă e lipsă, și vieța 
nostră: limba și drepturile nostre națio
nale. Părinții noștri au sciută lupta 
pentru câștigarea acestoră drepturi și 

noi să nu fimă harnici a ne apăra și 
asigura nici puținulă ce ni se garanteză 
în legi? Nu le respecteză aceia, a căroră 
datoriă și chiămare este să facă a fi res
pectate ? Să le respecătămă noi și să 
pretindemă cu bărbățiă respectarea și 
din partea guvernului și a autorități- 
loră, să o facemă acesta la tote ocasiu- 
siunile și în tote locurile. Facă acesta 
episcopii și preoții, advocații și dascălii, 
facă-o totă inteligența, căci poporulă, 
sărmanulă, o face în tote clilele. Ună 
poporă nu e vrednică de drepturi, decă 
nu și-le scie elupta, der e cu atâtă mai 
vrednică de condamnare și desprețuire, 
decă ună dreptă, ce-lă are după lege, nu 
și’lă scie conserva și validita.

Să învățămă din casulă din Sătmară, 
să nu cedămă nici o liniă din dreptulă 
nostru asigurată în lege, și cestiunea na
țională va fi pe cea mai bună cale, de 
a se resolva în curendă!

Și acum termină cu strofele ultime 
ale inspirațiunei lui P. Dulfu:
„Umiliți de aspra sorte veacuri multe-amă 

suspinată
Și din lunga amorțire, vai târdiu ne-amă 

deșteptată;
E ’ncepută ’n fine lupta, der abia de 

unulă, doi; —
Și pe când se luptă unii, alții se dau 

înapoi....
Pănă când cu umilință... Nu e plină cu 

vârfă păharulă?
Ah ! de ce nu-i totă Românulă, „Română 

verde ca stejarulă!"
* _________ # *

Politica din afară a Angliei.
La bauchetulă anuală, ce s’a dată 

în Mansion House din Londra la 31 
Iulie, ministrulă președinte Salisbury a 
ținută o vorbire, în care a declarată, 
că elă nu crede, că turburările din Creta 
au să provoce îngrijiri seriose; în nu
mele guvernului englesă mai declara, că 
Anglia nu nutresce dorința de a ocupa 
Creta. Ce privesce turburările ce dom- 
nescă adl în Egiptă, ele dovedescă, că 
n’a sosită momentulă, ca Anglia să pă- 
răsescă Egiptulă, pănă ce acesta nu va 
fi în stare să se apere elă însuși în con
tra inimiciloră interni și esternl. Cu pri
vire la evenimentele din Europa orientală, 
Salisbury declară, că Anglia nu va privi 
indiferentă la ele și nici nu va pute per
mite fără obiecțiune, eventuale întreprinderi 
ori o manifestația inimică. Anglia nu pdte 
renunța la vechia sa politică, prin care ’șl-a 
luată îndatoriri sărbătorescl înaintea Eu
ropei, fără a’șl jertfi înfluința sa. Celă 
dintâiu scopă ală politicei englese e pa
cea, der fără a’și sacrifica onorea. In urmă 
dise primulă ministru englesă, că, deși 
de ani amenință nori și îngrijiri da răs- 
boiu, totuși nu crede că va fi răsboiu. 
Fiă-care bărbată de stată răspunefă- 
toră trebue să aibă înaintea ochiloră 
periculele cele mai îngrozitore ale unui

făcută cu atențiune asupra raporturiloră, 
sub cari se represintă sorele, ne va lă
muri acesta fără multă greutate.

Sorele prin acțiunea radeloră sale 
desvoltă totă vieța pe pămentă și ajută 
cocerea fructeloră. In lumina blândă și 
căldura binefăcătoreloră sale rade, se înal
ță imnurile naturei,carl’șl găsescă răsunetă 
în peptulă omenescă. Radele sale pă
trundă pănă în adâncurile cele mai as
cunse, răspândindă lumină și alungândă 
de peste totă loculă fantomele și întu- 
nereculă. Der precum racjele sale revarsă 
atâtea bunătăți prin puterea loră prea 
mare, totă așa lipsa loră totală aduce 
perire vegetațiunei, bole și mdrte ome
niloră și animaleloră, de unde reese, că 
și Apollo, ca și tote cjnitățile, să ni-se pre- 
sinte cu două naturi: Odată ca deu, ce 
aduce fericire pe pămentă, altă-dată ca 
ună răsbunătoră și pedepsitoră. In casulă 
din urmă radele sale suntă săgețile aducă- 
tăre de morte ale ostașului seu ale vâ
nătorului.

Ar rămâne deci, ca să dau o des- 
voltare mai mare celoră espuse în acestă 
pasagiu, mai înainte însă da a face a

cesta, trebue să aruncă încă o scurtă 
privire și asupra originei și asupra des- 
voltării succesive a cultului său în Grecia.

Apollo e o producțiune eminamente 
elenă a seminției dorice. Cultulă lui însă 
a fostă răspândită peste întrega Greciă, 
chiar și la ramura ionică, ba a străbă
tută pănă în Nordulă depărtată de fa
buloșii Hiperborei, despre cari se spune, 
că’i aduceau la Delphi darurile loră bo
gate de aură.

Din lipsa unei cărți dogmatice, 
care la Greci nicl-odată n’a esistată, cul
tulă lui Apollo a suferită în cursulă tim
pului unele schimbări, o evoluțiune. Cei 
mai vechi teologi ai mitologiei grecescl, 
Homer și Hesiod ne arată în Grecia 
esistența sineronistică a duoră deitățl 
solare, a lui Hclios și Apollo, celă din
tâiu cu cultulă principală în Rhodos, 
ală 2-lea în Delphi și Delos. Cultulă lui 
Helios este în precădere, er ală lui Apollo 
câștigă terenă din ce în ce mai mare, 
pănă ce în fine devine singurulu suve
rană ală sorelui. Acestă completă con
topire se vede pe timpulă lui Eschilă, 
deci deosebimă două epoce în cultulă 

acestui deu.
In cultele loră esistă o deosebire 

destulă de pronunțată. Helios, numită și 
titanulă Hiperion, este astrulă luminosă, 
care se arată pe ceriu și dispare în cur
sulă său clinică, este corpulă luminosă, 
care traverseză ceriulă și care face să 
se producă cele 2 anotimpuri: erna și 
vâra. Iu ce modă deulă mergea pe ceriu 
și cum în fiăcare di ajungea dela Vestă 
la Ostă, nu ni-o spune nici Homer nici 
Hesiod. Atâtă după Iliadă, câtă și după 
Odisea, elă eșia la răsărită din Oceană 
și sera erășl se cobora în Oceană, ră- 
mănândă pe cealaltă parte a pământului, 
unde se află porțile lui Helios.

Poesiile posteridre însă ne spună, 
că în Ostă elă avea ună paiață edificată 
de Hefestosă, în care ședea cu corona 
pe capă, așezată pe tronulă de aură și 
îmbrăcată în haină strălucitore de pur
pură. Dimineța plecă pe ună cară totă 
de aură, după legendă trasă când de 2 
cal, când de 4, cari, după-cum spune le
genda, aveau aripi și vărsau focă pe nări. 
Elă avea lângă sine 2 surori: pe Eos 
[Aurora, deița revărsatului de diuă, a 

roșului de dimineță], care mergea îna
intea fratelui său, anunțândă muritoriloră 
sosirea dilei și presărândă cu flori calea 
fratelui sâu pe ceriu. Cealaltă era Selene 
[Luna], ală cărei rolă era a lumina noptea.

Apollo din contră ne represintă lu
mina curată și mai alesă lumina solară. 
Insă lumina fisică, ce emană dela sore, 
ne represintă și lumina intelectuală: sci- 
ința, adevărulă, dreptatea, claritatea și 
totă curățenia morală; de aceea dom- 
nesce în oracule luminândă viitorulă în
tunecată ; d’aceea elă nimicesce pe Pithon, 
monstrulă întunerecului; de aceea elă 
este deulă musicei, care numai acolo 
pote esista, unde este lumină, unde este 
siguranță, unde liniștea turmeloră rămâne 
neturburată.

Acesta este prima epocă în cultulă 
lui Apollo, acesta era deosebirea între 
cei doi dei solari pănă pe timpulă lui 
Eschilă, când cultulă Helios este conto
pită cu totulă în ală Iui Apollo.

(Va urma.) 
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astfelă de răsboiu, și să scie, că națiunea, 
care va fi învinsă, va dispare de faptă. 
Acestă cugetă îlă îndreptățesce pe Sa
lisbury a crede, că bărbații de stată răs
punzători pentru răsboiu se voră îngrozi 
dinaintea începerii unui răsboiu, deși 
îngrijirea de răsboiu din timpă în timpă 
se va reîntorce. înarmările cele întinse 
de adl formeză o importantă garanțiă 
a păcii.

SCIRILE imEI.
Unii denunțătorii. Ni-se scrie din 

Bihoră: Ală cui e „meritulă44 oprirei 
cărticelei de cântări „Răsunetulă", în 
cercurile bine informate acj.1 se scie po- 
sitivă. Acestă denunțătoră e Sipos Orbân, 
inspectorulă reg. de școle din Oradea- 
mare, marele „patriotă14 și „zelosulă44 
vice-președinte ală reuniunei de maghia- 
risare și ală celei carpatine din comit. 
Bihoră. Procedura D-sale de pănă a- 
cuma, precum și espectorațiunile — ob
servate și devenite publice și cu oca- 
siunea escursiunei dela Isbucă (isvoră 
periodică) — ne îndreptățesce pe deplină 
a susține acesta, ba chiar nici D-sa nu 
face secretă din acestă faptă herostratică. 
Decă dispună de timpă, posibilă că Vă 
voiu da informațiunl mai detaiate.

* * *
Depunerea gradului li-s’a încuviințată 

capelaniloră militari cl. 2 în reservă : 
Iuliu Olariu, Ștefană Popa din Blașiu, 
Nicolau AdamovicI din Buciumă, Ioană 
Alesandru din Sângeorgiu , Alesandru 
Augură din Teca, Ionă Baciu din Cis- 
teiu-ungurescă, Alexiu Gală din Carțfalău, 
George Maioră din Toplița română, Ro- 
mulă Marcă din Bistra, Nicolau Mateiu 
din BareștI, George NatasevicI din Sur- 
ducă, Iuliu Papă din Bordoșă, Iosifă 
Peteanu din Surducu-mare, George Po- 
povicl din Lugoșă, Octaviană Popă din 
Fărăgău, Ionă Sfercociu din Valea-mare, 
Ioană Trifonă din LugeștI, Alesandru 
Vescană din Dohă, Alexiu Viciu din 
Blașiu, Alex. Jucu din Mânăștură.

* * *
Din Constanța, în Dobrogea, ni-se 

scrie cu data de 20 Iulie: „Sesonulă 
băiloră de mare e deja începută, lumea 
se adună la băi din tote unghiurile țării 
așa, câtă putemă dice, că nu ne aștep- 
tamă să fiă atâta lume la băi în ăstă 
ană, când e esposițiunea la Parisă. As- 
tădl la orele 11’/2 a. m. a sosită aci din 
județă d-lă primă ministru Catargiu, 
care a făcută inspecțiă în totă Dobrogea. 
La ora 2 p. m. a plecată pe mare cu 
vaporulă Constanța la Mangalia, ună 
orășelă aprope de acestă localitate. De- 
seră se va reîntorce erășî și așa ere dă 
că Sâmbătă va pleca la Bucurescl.44

* * *
Capelanii militarii cl. 2 în reservă e 

numită Teodoră Pușcașă, preotă ală ar- 
chidiecesei gr. or. din Ardeală.

* * *
Darea pentru câni. Din nordulă 

Transilvaniei ni-se scrie : Cu începutulă 
lui Iulie n. c., precum se vede, în muni- 
cipiulă Solnocă-Dobeca a întrată în vi- 
gore noua lege pentru darea pe câni. 
Fiă-care omă, care înainte de asta a 
plătită 40 cr. dare pentru ună câne, 
acuma trebue să plătescă 1 florenă v. a. 
Mai înainte care omă avea doi câni, 
plătia dare numai pentru unulă, er a- 
cuma pentru doi câni trebue să plătescă 
2 fl. Omenii, aucjindă și de acestă lege 
nouă, au fostă siliți cei mai multi a-șl 
omorî cânii. De atunci vulpile au în- 
drăsnelă nu numai noptea, ci și diua, a 
vena fără sfială găinile, căci niminea nu 
le împedecă.

Decă amă ajunsă să vină lupii pănă 
în ograda căsii, din causa dării pe pușcă, 
de ce să nu vină și vulpile în urma dării 
pe câni? Decă stăpânirea unguresoă nu 
pote face nici ună bine, de ce să nu 
facă rău ? O misiune are și ea în lumea 
asta !

* * *
Omoră și jafii. „Sieb. D. Tgbltt44 e 

informată, că bătrâna de 82 ani, Rosina 

Wieser din Orăștiă, a fostă omorîtă în | 
modulă celă mai j crudă, în diua mare 
și jăfuită.

** *
Focă. In Merghindeală au arsă șurile, 

grajdurile și șopronele mai multoră 
economi. Paguba se urcă la 1900 fl. 
In Șercaia a pricinuită ună focă o pa
gubă de 312 fl.; aci au arsă și 3 vaci.

* * *
Tarifului pe zone. Fiindă îmbulzela 

mare la trenuri de când cu introducerea 
tarifului pe zone, așa că neputendă birui 
nici cassierii gării, nici celă dela bilete 
nici celă dela bagage, recomandămâ că- 
lătoriloră a-șl cumpăra bilete de drumă 
în biuroulă orășenescă din locă, strada 
Vămii 10, unde se pote da și bagagiulă. 
In acestă biurou se potu cumpăra bilete 
de drumă și se potă da bagagele chiar 
cu 48 ore înainte de plecare, în fiăcare 
Zi pănă la 51/2 ore d. a. Cu acestă 
ocasiune facemă cunoscută, că se potă 
lua bilete după tarifulă pe zone și pen
tru călătorii cu circulația (cu stațiuni 
combinate), așa că în întrega călătoriă 
nu mai e nevoiă d’a se cumpăra alte 
bilete și se pote și întrerupe călătoria.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Rebrișora, în Iulie 1889. 

(Urmare și fine din Nr. 163).
La adunarea hotărîtă pentru Ziua de 

Rosalii, am rugată oficiosă și pe Rdss. 
d-nă vicară Gregoriu Moisilă, din Năsăudă 
a lua parte. Totodată am intenționată 
a convoca pe toți inteligenții rebrișorenl 
din depărtare, însă fiind-că Rdss. d-nă 
vicară, ocupată fiindă cu luarea esame- 
neloră la școlele elementare, pănă în 
Sâmbăta de Rosalii nu-mi putu da răs
punsă positivă, că se va pute presenta 
ori ba — pentru scurtimea timpului nu 
am putută invita dintre inteligență, de- 
câtă numai pe câțiva. La 3 ore p. m. 
în Ziua adunărei, când o parte însemnată 
de poporă era la olaltă, sosi Rdss. d-nă 
vicarii, dimpreună cu d-lă advocată Ioa- 
chimă Murășiană și d-lă prof. Mazanecă. 
Fiind-că tocmai sosiseră cele 200 fl. v. a. 
dela Episcopiă la vicariată, Rdss. d-nă 
vicară ne aduse și acestă sumă, o depuse 
înaintea poporului și, luându-șl ansă din 
acestă împrejurare, dovedi poporului în 
modă forte convingătoră, cumcă este 
acum timpulă, ca și în Rebrișora să se 
edifice o biserică nouă. După ce vorbi 
și d-lă Ioachimă Murășiană în modă 
forte îndemnătoră cătră poporulă pre- 
sentă, se deschise o listă de colectare be
nevolă în favorulă edificărei nouei biserici, 
în care listă s’au subcsrisă următorele 
sume :

1. D-lă căpitană Oârculă 200 fl. v. a. 
2. D-lă Ioachimă Murășiană, adv. în Nă
săudă lOOfl. v. a. 3. D-lă Antonă Precupă, 
preotă locală 50 fl. v. a. (și așa mai 
departe, precum se va vede din conspec- 
tulă ce va urma).

Apoi Rdss. d-nă vicară, mulță- 
mindă poporului pentru căldura, cu 
care a îmbrățișată încă la începută a- 
cestă întreprindere salutară, oferi în fa
vorulă sf. biserici 5 fl. v. a. în bani gata 
numărați, cari, dimpreună cu cei 200 fl. 
ai d-lui căpitană Oârculă și alțl 39 fl. 
colectați cu acestă ocasiune, în bani gata 
dândă suma de 244 fl. v. a., s’aU elo- 
cată la cassa de păstrare „Aurora14 în 
Năsăudă.

Astfelă s’a făcută primulă pasă 
pentru clădirea unei biserici nouă în 
Rebrișora.

Dreptă aceea, în numele comunității 
biserieescl din Rebrișora mulțămescă 
fierbinte d-lui căpitană Oârculă pentru 
mărinimosulă ofertă de 200 fl., ce ne-a 
făcută, Reverendissimului Domnă Vicară 
Gregoriu Moisilă și știm. Domnă Ioa
chimă Mureșiană pentru spijinulă și în- 
demnulă, ce prin presența și stăruință 
d-loră nl-au dată la colectare, și tutu
rora contribuitoriloră pentru sumele ce 
nl-au promisă. Cu plăcere trebue să 
constateză, d-le Redactoră, cumcă popo
rulă se vede enstusiasmată pentru causă. 

Când dela 142 de inși s’a subscrisă o 
sumă mai de 2000 fl. v. a., atunci se vede 
interesare de ajunsă. Posiția însă este 
forte grea pentru poporulă din Rebri- 
șăra. Comuna Rebrișora, pe lângă pro- 
oesulă comună cu Kemenyi-eștii, cu care 
stă în legătură și procesulă urZită de 
erariulă reg. ung. în contra comuniuni- 
loră grănițerescl pentru rectificarea titu- 
leloră de posesiune grănițerescl în car
tea funduariă și ștergerea grănițeriloră 
ca proprietari ai bunuriloră strămoșescl 
grănițerescl, mai are și ea singură ună 
procesă vechiu cu Sașii din Dumitria- 
mare. Nu le este destulă teritoriulă celă 
estinsă, ce-lă posede Dumitria-mare îm- 
prejurulă său pănă mai la Bistrița, ci 
nisuescă pe tote căile a se estinde și 
în teritoriulă grănițerescă pănă la So- 
meșă ! Acum suntă câțl-va ani, Sașii din 
Dumitria au eșită cu toții pe teritoriulă 
de certă înarmați, și în modă violentă 
au devastată tote sămănăturile propie- 
tariloră grănițerl din acelă teritoriu, 
chiară atunci, când bucatele erau aprope 
de culesă; ba au aprinsă case și au îm
pușcată ămenl. Au fostă pedepsiți, ce 
e dreptă, pentru acesta ca conturbă- 
torl, der în proporțiune cu greutatea es- 
cesului și cu dauna ce au facut’o, s’au 
pedepsită forte ușoră.

In urma acestei conturbărl s’a sta- 
torită judecătoresce o liniă anumită des- 
părțitore între aceste comune, er terito
riulă dela respectiva liniă spre Someșă 
s’a predată Rebrișoreniloră totă judecă
toresce spre folosință. Sașii au începută 
acum procesă de proprietate și acum, 
când bucatele din acelă teritoriu suntă 
erășî frumose, lucrate cu multă trudă și 
ostenelă, Sașii ceră din nou prin tribu- 
nalulă din Bistrița, ca acelă teritoriu, pe 
care sute de ani Rebrișorenii au case 
și întocmiri economice și este intabulată 
în cartea funduariă pe numele loră, — 
să se pună ca teritoriu de certă sub 
secuestru, ca ostenelile biețiloră omeni 
să rămână zadarnice. Afară de acesta 
având Rebrișora puține isvore de venită, 
tote spesele comunale și alte greutăți le su- 
pdrtă prin repartițiunl. Așa între astfelă 
de împrejurări a te încerca a face pre
gătirile de lipsă pentru edificarea unei 
biserici nouă, pentru a cărei clădire 
suntă de lipsă 20,000 fl. afară de mate
rială, nu este ună lucru ușoră. Insă 
„unde suntă doi seu trei adunați întru nu
mele meu, acolo suntă și eu în mijloculă 
loră44, Zi°e Christosă. Cu speranța în 
DumneZeu, ne vomă încerca.

In sfârșită am on ore a însemna, 
D-le Redactoră, cumcă toți inteligenții 
din comună, dimpreună cu d-lă Ioachimă 
Mureșianu și d-lă profesoră Mazanecă am 
cercetată cu acestă ocasiune vatra stră- 
moșescă a Murășianiloră, amă petre
cută câteva momente în acea casă bi
necuvântată, unde deșteptătorulă și lu- 
minătorulă românismului, repausatulă re
dactoră Iacobă Mureșianu, celă mai 
zelosă îndemnătoră și premergătoră cu 
esemplu la astfelă de lucrări — a vă- 
Zută lumina dilei. După acesta, voioși de 
succesulă Zilei) ne-am despărțită cu toții 
îndestulițl. Antoniu Precnpu,

adm. actual local.

Convocare.
Adunarea generală anuală a despăr

țământului IV. (Sasă-Sebeșă) ală „Asso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română44 se 
convocă prin acesta în corn ina Răhău, 
pretoriatulă Sasă-Sebeșului, pe Z^a de 1 
Septemvre n. c.

La acestă adunare se invită cu totă 
ondrea toți membrii aparținători acestui 
despărțământă, precum și alțl iubitori 
de cultura și progresulă poporului ro
mână.

Sas ă-S e b e ș ă, în 2 Augustă 1889.
1. Piso, JD. Davidu,

directorii. secretară.

1

D-lă Basiliu Szabo, notară cercuală 
și Blisabeta VasilichișI-au. serbată cununia 
loră la 14 Iulie, în biserica gr. cat. din 

Năsăudă. — D-lă Aureliu Popă și d-șora 
Lucreția Cosma, invită cu totă ondrea la 
serbarea cununiei loră, care va fi în bis. 
gr. cat. din Juculă-superioră, la 3 ore 
p. m. în 11 Augustă st. n. a. c.

Felicitămă ambele părechl!

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

Cairo, 5 Augustă. Generalulu 
englezu Grenfell a atacatu pe der
viși la Toski și i-a nimicitu după 
o luptă de șepte ore. Comandan- 
tulă supremii Wadelnjuni, 14 co
mandanți, mai totă oștirea de der
viși, în numeru de vr’o 1500 au 
foștii uciși, și li-s’au luatii 50 de 
stegurl. Perderea Egiptenilorii e 
neînsemnată.

BucurescT, 5 Augustu. Soirea 
cfiareloru despre o apropiată re
ni aniare a cabinetului e neînte
meiată.

Necrologfi. Din Viena primimă ur- 
mătorea scire tristă:

Societatea academică „România Ju
nă44 din Viena ’șl împlinesce trista da- 
toriă a Vă aduce la cunoscință înceta
rea din vieță a membrului ei ordinară 
Dumitru Axente, stud. în med. întâm
plată în Gleichenberg, 31 Iulie st. n. 
a. c. Viena, 1 Augustă 1889. Comite- 
tuliî Societății.

Trimitemă condolențele nostre în
tristatei familii pentru ireparabila perdere 
ce o îndură.

„Azienda", societate de asigurare 
pe vieță. A șeptea adunare generală s’a 
ținută în 27 Iunie sub presidiulă princi
pelui Constantină Gzartoryski le Viena, 
și s’a luată cu satisfacere la cunoscință 
darea de semă a direcțiunei. Desvolta- 
rea societății în adevără progreseză în 
modă îmbucurătoră. In anuln 1888 s’au 
realisată 5054 asigurațiunl nouă despre 
5,730.000 capitală și 1120 fl. rente și 
face stoculă de asigurațiune cu încheie
rea anului 29,617 polițe cu C-a 29 ,mi- 
lione capitală și 56,610 rente (sporulă 
1142 polițe 1,430.000 capitală). Starea 
asigurațiuniloră pentru casă de răsboiu 
este de 464 police despre 537,000 fl. ca
pitală. Plata capitalurilor de asigurațiune 
a fostă în anulă 1888 fl. 649.540 și in
clusive a associațiuniloră fl. 1,216.390. 
Reservă primeloră s’a urcată la florini 
4,203.490. Bilanțulă încheiă cu ună 
profită curată de fl. 63.732, din care re- 
sultă asupra capitalului în acții o divi- 
dendă de 5°/0.

„Azienda% societate deasigurațiune 
contra elementelorîi. Sub conducerea 
presidentului, principele Poninski s’a ți
nută în 27 Iunie adunarea generală. Din 
darea de semă a direcțiunei resultă, că 
în anulă 1888 au intrată lasocietteîn ra
mura contra incendiului prime de 2,654 
mii 076, în ramura contra grindinei 227.159 
și în ramura de transportă 431.170, la 
olaltă deră: 3,312,405 fl.,din contră chel- 
tuelile pentru daune, provisione și spese 
la ramura contra incendiului 2,604.713, 
în ramura contra grindinei 179,053 și în 
ramura de transportă 406.770, la olaltă a 
făcută fl. 3,190.536. După dotarea amă- 
surată a reservei pentru primo resultă 
din afaceri ună profită de 98.525, care 
cu veniturile dela plasarea capitaleloră 
și dela realități se urcă la 233,464.'?fl. 
Spesele administrațiunei, dările și scăZă- 
minteleau recerută fl. 199.127, astfelă 
câștigulă curată este de fl. 34.337. Adu
narea generală dă absolutoriu consiliu
lui de administrația și încuviințeză folo
sirea câștigului curată dreptă plata unei 
dividende de 5%. Reservele societății 
facă cu finele anului fl. 1.137,375, între 
cari capitalulă în acțiuni nu este cu
prinsă.

(Cu cea mai deplină încredere) se pote 
întrebuința ună medicamentă de casă în 
contra . bolnaviloră de stomachă, când 
sute de scrisori de mulțămire dovedescă 
efectulă escelentă. — Balsamul# de vitfă 
(Lebensbalsam) ală lui Dr. Roșa din far
macia lui B. Fragner în Praga se bucură 
de aceste doveZl fdrte numărose, căci 
scrisorile de mulțămire se înmulțescă pe 
fiăcare Zi- Balsamulă de vieță ală lui 
Dr. Rosa celă adevărată este de căpătată 
aprope în tdte farmaciile din Austro- 
Ungaria.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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CaarsuaBft pieței ffirașovd

Actit'a

Gaz. Trans“

Ajutoră grabmeu și siguru
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulu și plăcutulu

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

măduitore să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutătllord de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitd, rîgăelei, congestiunilortf, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentă «le easîi geoporalu.

Sticla, mare costă 1 fl., zm.ică 50 or. 
Mii de scrisori de recuuoscință stau la disposițiă!

FIȚI ÂTENȚI!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia ,,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. ftosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă se pote procura numai în 

I2eposit-ui.l-&. prixxcipa,l-&. prod.-ULcetor-m.l-VLi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru
Prag 205—3.

lua Ulueiapestn : la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din ffimșovu, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

ALBINA“
Institute de credits și de economii

primesce în comisinne efectuirea de plătiși 
încassări atâtu în interiorul! țerei câtu și 
în străinătate.

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

(E’rag-er "U'ni-versal-Ha.-ui.ssa.lToe)
unu medicamenta sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta 

în contra tuturora inflamațiuniloru, răniloru și umflăturilora.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațium. la stagnațiunea lap

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

In entiore â 25 și 35 cr.
FIȚÎ ATEMȚÎ!

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

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

Balsamu pentru audu.
(G-elxor-2Be.lsa,xxx)

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

58,26-8

i.

2.

3.

) 4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

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

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

I 
i
I i

jnj jr-ji

AvisH d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuhi mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diaruld nostru până acuma.

Totodată facenui cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei*, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pot! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „

Plecarea postelorti.
Brașovă la Reșnovu-Zernesct-Branii : 12 ore 30 m. după amedî 

,, Zizinii: 4 ore după amedî.
în Secuime [S GreorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.
. Sosirea postelorti:

Reșnovu-Zernescî-Branti, la Brașovă: 10 ore înainte de amedî 
Zizinu la Brașovîî: 9 ore a. m.

c) Din Secuime la BrașovU: 6 ore sera. 
Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

59AZiEiWÂ6S9 (istorr.-fnii'ziisisclic Lebciis- und Rentc-i-RTsichei’îiiiKS-GesclIsclian.
£-511st nz-C'on t o.

l!" 
i

88,560l—i 
50,6^2 26

052.458 • 15 
,03

CassnFtnnd in Wien und bei don Filialen, zuzilg- 
licli der Gutbabnngen bei der k. k. Postspnr- 
casfa ..................................................................................

Realifii'en der Gesellschaft:
а) Siadtischer Hauserbeaitz...............................
б) Baugrtlnde in Triest...........................................

Werthpapiore zum Course vom 31. December 188S 
Dar an f haftondo laufendon Zinsen......................

Wechscl im Portefeuillo . . . . -..........................
Restlicho Forderung an dio Acționare «Ier »Azi- 

enda Assicnratrice....................................................
Zur Ratonzahlung verglicheno Ausstănde bei 

denselben........................................................................
Forderungen aus Hypothekardarlehen......................
Forderungen an diverși Debitoren..............................
Darlahnn auf Polizzcn der Gesellschaft..................
Zeitwerih arworbener Leibrenlcn und angekanfter 

Capitalicn.........................................................................
Depositcn.............................................................................
Mobiliar, Cassen, Schilderund Realităten-Inventar 
•Patria «-Vermiigen lăut Ausweis ........ 
Saldi der Filialen und Agenturen.....................  . ■

35

34

11

710,046

135,100

2,

fl. kr

69,392 78

8.540,816 24

1.649,948 43
13,881 Ol

845,288 •15
250,422 29
193,422 63
712,814 08

27,015 33
10,700 57
44,867 07

698,G2G 22
521,901 47

I 8.

4.

9.

5.
6.

7.
8.

10.
11.
12.

I

r.’TCKnCTSr.'IXD I

n. fl. |kr
1. Emitlirtos Actmncapital................................................

' Agio-Reserve auf dr.sselbe...............................
Gewinn-Rcsorve.......................................
Pramien-Reserve ............... 
Praniienfiberlrag auf 1889 ...........................................
Pramicn-Reserve. Pramion-Uebertrag nnd Gewînn- 

Reserve dor Ablheilung fiir Todesfallversicbe- 
rungen mit Gewinnanthoil.......................................

Fond der Associaiionen....................................................
Reserve ftlr angemoldolo Todesfalle......................... ■

• » fallige Erlebensfallvereicherungen . .
» » Slerîiefallo in der Abtheilung fiir Ge-

winnantheil.....................................................................
Hypothekarsehulden auf den ges. Realităten . . 
Diverse Creditoren abziiglich der Debitoren im 

Conto-Corrente................................................................
Cautionen dor Beamten und Agenten ......................

wovon in Effecten.......................................
Pensionsfond der Beamten ...........................................
Nicht behobene Dividendon pro 1887 ......................
Gewinn aus dem Rechnungsjahro..............................

480,000]

139,252

115.435

32,223
11,800

2000

68

9380
8380

I

din 4 Augustă st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.47 Vend. 9.50
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.45
Napoleon-d’orI - - - „ 9.49 n 9.53
Lire turcescl - - - „ 10.70 n 10.74
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.70
Galbinl . n 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina116"/0 „ 102.- n ——

„ >■ „ 6% n 98.59 n 99—
Ruble rusescl - - - „ 122.— „ 123—
Discontulă - - - - 67,—-8u/0 pe ană.

I
I
118
20

3.967,893

239.969
2.681,425

46,028
418,190

516,137

6000
25,359

558
63,732

68
26

85

60
54
74

|| 8.584,543

II
65

Geprllft und mit den BUchern Uberoinetimmend befunden.
WIEN, den 28. Mai 1889. Der Buchhalter:

E. Bolaaon m. p. Durat m. p( Honlgawald m. p. I>. Weinmann m. p. O. Lampelmayer m. p.

„AZiENDA“, dsterr.-franzdsisclie Elementar- und Unfall-Versiclienings-Gosellscliiil't.
V<>rm6g<'ns-Iiilaiiz pro 1888. JPassiva.

Cursulu la bursa de Viena 
din 3 Augustă st, n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 100.40
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.90
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 emMune) - - 
rurale ungare - - - - - 
cu clasa de sortare - - - - 
rurale Banată-Timișă - - - 
cu cl. de sortare - - - -

100.—

Activa.

1.
2.

Nicht emittirte 6000 Action ă fl. 80.— in Gold 
Baarachaft bei dor Centrale................. .........................

fl. kr 1 n- kr

1.
14,690 92

I 480,000

3. Baarschaft bei den Reprăsentanzen und deren 2.
Guthabungen bei der Poatsparcasaa. ..... 80,958 01 95,648 93 3.

4.4. Staats- und Werthpapiero.................................. .... 984,809 53
6. Realitâten der Gesellschaft........................................... 1 210,275 — 5.
6. Deponirte Cautionen........................................................ 5250 —
7. Wechsel im Portefeuille..........................................  . 10,701 17 6.
8. Dîsponible Guthahen bei Banken in der Post-

sparcassa . *............................................................ .... 40,635 G6 7.
9. Forderungen bei Versicherungs-Gesellsehaften ab-

zilglich Creditoren................. .... .................................. 259,451 HO1 8.
10. Auastiinde bei don Reprăsentanzen ....... 548,792 31 9.
11. Einrichtungs-Gegenstănde................................................ 18,917 19 1 17,971

1
33

|

10.
Abschreibung hierauf ............ 945 86 11.

12.

• | 2.653,535 73

Actiencapital, besfehend in 12.000 Action ă fi. 
80.— in Gold....................................... .... .....................

Actiencapitals-Agîoreserve............................. . . • .
Gewinnat-Reaervefond...................................................
Special-Reserve................................................................
Pramien-Rcscrve abziiglich Ruckversicherung und 

frci von jedcr Belastung. ...........
Schaden-Reserve abziiglich des Antheiles der Rilck- 

versicherer.....................................................................
Hyoothekarachuld auf dem Hause Nr. 3, via St. 

Caterina in Triest........................................................
Deponirto Cautionen........................................................
Creditoren im Conto-Corrente abziiglich Debitoren 
Pensionsfond dcr Beamten ........... 
Unbehobcne Dividende ....................................................
Gewinn aus dem Rechnungsjahro..........................

fi. kr

88,560 —
64,777 15

105,000 —

fi. kr

960,000

258,337

710.182

15

34

15256.844

11.707
5250

377,90S
38,135

833 >68
34,337 37

26
78

2.653.Vî.. 73 IR

1)
Anmerkung: Der in kiinf’Jgcn Jahien frillig werdondâ Pramienschein-BcBlnrid belăuft sich auf fi. 3.921,290.59.

Geprllft und mit den BUchern Ubereinstimmend bofunden.
WIEN, am 31. Dezomber 1888.

E. Bolsaon m. p. J. Hdnlgswald m. p. L. Weinmann m. p. E. Durat m. p. Ferdinand Hartwig m. p.
Buchhalter-

Agentura principală în Brașovu: la CARL HALMEN 
§ &

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Bonuri rurale transilvane - - - - 
Bonuri croato-slavone....................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 
împrumutului cu premiul a ungur es că 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

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

112.60
104.80
104.80
104.80
104.80
104.80
105.—

99.75
140.25

127.50
83.90
85.05

109.80
139.—
907.—
319 50
309.50

5.66
9:527,

58.50
119.70

(fi

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

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