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Brașovu, 2 Septemvre v.

înainte cu vr’o lună, când mo- 
narchulu nostru întorse visita îm
păratului germanu și fu primită 
cu atâta însuflețire în Berlinu, cres
cură speranțele suprematiștiloru 
nemți și unguri așa de tare, în- 
câtu foile loru și prevesteau apro
piata cădere a ministeriului Taaffe.

Suprematiștii privescă cu ochi 
rei la politica ce-o urmăresce con
tele Taaffe în Austria. Nemții 
de acolo suntu nemulțumiți cu ea 
din causă, că nu-i lasă se fiă ei 
stăpâni pe acea parte a imperiu
lui, cum suntfi Ungurii în jumă
tatea de dincdce a monarchiei, er 
Ungurii pentru-că se temu ca nu 
cumva prin egala îndreptățire a 
naționalitățiloru din Austria se se 
sguduie dela fundamentă și supre
mația loru în Ardelu și Țera un
gurescă.

Demonstrațiile din Berlinu pen
tru o nedespărțită alianță între 
Germania și Austro-Ungaria, au 
făcută se credă pe suprematiști, 
în Viena ca și în Pesta, că influ- 
ința Germaniei va face se se ia 
josu dela ordinea cfilei cestiunea 
de egală îndreptățire națională în 
Austria și că în curendu cumetrii 
nemți voru pute da erășî mâna 
cu cumetrii unguri, spre a asupri 
în unire pe Slavii și Românii din 
monarchiă.

Der de astădată se vede că cu
metrii și-au greșitu socotela, căci 
nu numai, că nu s’a slăbită poli
ția cabinetului Taaffe din Austria, 
der ea încă s’a mai întărită în urma 
celoră petrecute în Berlinu.

Acum unu anu, când a fostă 
la Viena, împeratulu Wilhelm alu 
Germaniei s’a purtată cu mare re- 
celă față cu contele Taaffe și ne 
aduceraă aminte, că pe când a de
corată pe ministrulă Tisza, pentru 
Taaffe n’a avută nici măcară o 
vorbă bună. Imperatulă germanu 

a vrută să arate, că nu-i place de 
politica cabinetului Taaffe.

Suprematiștii de p’atuncl se aș
teptau la retragerea cabinetului 
Taaffe, der acestfi cabinetfi a dată 
dimpotrivă o probă, că politica sa 
internă nu e dependentă de nici 
o înrîurință din afară și a chiă- 
matfi în cabinet pe contele Schoen- 
born, care este ună contrară 4}o- 
tărîtă ală suprematiștiloră nemți.

Acum din nou se făcură în
cercări a sgudui posițiunea con
telui Taaffe și etă, că elă răs
punde prin numirea ca guverna- 
toră alu Boemiei a contelui 
Franciscă Thun, care a făgăduită 
serbătoresce într’o vorbire a sa, 
că va respecta egala îndreptățire 
națională „pentru că este în inte- 
resulă monarchiei ca tote popo- 
rele se se semță în privința na
țională mulțămite“ și a mai pro
misă, că va stărui pentru încoro
narea împăratului ca rege ală 
Boemiei.

Taaffe, 4i°e 0 f6iă din Draga, 
a voită să dovedescă, că Austria 
vrea să fiă și în viitoră stăpână 
în casa sa.

Speranțele suprematiste au scă
zută der erășî totă așa de tare 
cum crescuseră, mai alesă de când 
se discută pe față cestiunea înco
ronării de rege în Boemia.

Deocamdată se pregătesce te- 
remulă pentru viitfirea încoronare, 
declarându-se că ea nu va aduce 
cu sine nici o schimbare mai în
semnată în constituțiă, ci va fi 
mai multă numai o ceremoniă cu 
scopulă de a mulțămi pe Cehi.

Ungurii, bine sciindu că prin 
încoronarea monarchului ca rege 
ală Boemiei, li-se slăbesce in- 
fluința în monarchiă și se gră- 
besce realisarea programei fede- 
ralistice prin stabilirea egalei în
dreptățiri naționale, amenință prin 
foile loră că se voră rupe de 
Austria și că avendă totă acelașă 

domnitorii voru proclama uniunea 
personală între Austria și Un
garia.

Nu credemfi înse, că cei din 
Pesta aru îndresnî a face acestu 
lucru, căci atunci ar sta ca frunza 
pe apă; de altă parte suntemu 
convinși, că t6te opintirile loră în 
potriva mersului naturalfi’Talfi des- 
voltării lucrurilor!! In monarchiă 
suntu și voru remâne zadarnice.

Nu scimu ce viitoru va pute 
ave idea federalistică în monarchia 
ndstră, der vedemfi că nisuințele 
suprematiste nu mai au nici unu 
viitoru ; ele se voră topi ca cera 
de căldura racjeloru sdrelui egalei 
îndreptățiri naționale, care mai 
curendfi seu mai târcjiu va trebui 
să răsară pentru tăte poporele mo
narchiei,

ZEBcxristci politick.
Din năuntru. Foia germană ^G-renz- 

boten“ din Lipsea se ocupă cu alfi 15-lea 
raport anual al ministerului unguresefi de 
instrucțiune. In introducerea acestui ra
portă, datfi în estrasfi în limba germană, 
se cjice, că scopulfi publicării lui e „să 
informeze acurată pe cei din streinăte 
despre nisuințele și instituțiunile culturale 
ale Ungariei, ca aceia să nu se mai ia 
după informațiunl false, în care jocă 
rolă cestiunile de partidă și de naționa- 
nalitate, provocândfi antipatiă în contra 
Ungurilorfi.“

„ Grenzboten^ constată acum, că 
estrasele suntfi așa făcute, ca tocmai să 
înșele publiculfi din străinătate, căci în 
ele nu se spune, că școlele poporale ger
mane din Ungaria în anii dela 1869 —1886 
au scădutfi dela 1232 la 668! Tocmai 
trecerea acestorfi cifre sub tăcere do- 
vedesce, ceea ce de ani se totă strigă, 
că Nemaghiarii suntti cu forța ținuți în 
locu în nisuințele lorii de cultură. Acti
vitatea lui Trefort a păgubita și a strîm- 
toratfi greu pe Nemaghiari, asta o do- 
vedesefi chiar estrasele din raportă. 
Statulă înfhnțeză în contra legii numai 

șcăle maghiare, cari nu suntfi altceva 
decâtă școle de m ighiarisare, căci elt 
se înfilnțeză totti în cercuri după na
ționalitate mixte. Nici școlele de băețl, nici 
cele de fete, chiar superiors, ungurescl 
nu au atâtfi scopulă a educa, câtă mai 
multii a maghiarisa, căci ce privesce în- 
vățătârele, nu prâ suntă modelă, ins
pectorii școlari sciu istorisi triste lucruri 
despre ele.

Nu-i destulă, (fi06 FtSia germană, că 
desvoltarea culturală a Nemaghiariloră e 
împiedecată și strîmtorată în modă es- 
traordinarfi, der fără nici ună folosă, căci 
băiatulă țăranului nu mai aude vorbă 
ungurescă în afară de școlă, er în școlă 
totă nu înveță acestă limbă grea; nu-i 
destulă, că se perde timpulfi învățândfi 
unguresce, pe când s’ar pute întrebuința 
altfelă mai bine, și așa se lățesce ura 
în contra limbei unguresc! pănă în coliba 
țăranului: der s’au călcată legile în modă 
fariseică de cătră cei dela stăpânire, pre- 
tindându-se, ca limba ungurescă să fiă o 
a doua limbă de învățământfi în șcdlele 
nemaghiare, ba chiar ca instrucțiunea să 
se dea numai în unguresce. Astfelfi e 
călcată și §. 17 din art. 44 de lege, unde 
se (jice, că statulfi să înființeze șcdle de 
stată cu limba de învățământfi a Nema- 
ghiarilorfi acolo, unde aceștia trăescfi în 
masse mai mari. Ce devastare aduce 
după sine maghiarisarea șcdlelorfi,se pdte 
vede din faptulfi, că în Buda-Pesta suntfi 
120.000 Germani și cu tote astea nu e 
nici o unică șeblă germană! Astfelfi 
cresce numărul renegațilorfi,carî se’ntrecfi 
să trădeze poporulă și cari întorefi man
taua după vântfi.

Nu numai șcdlele ungurescl au sco
pulă de a maghiarisa, ci și reuniunile 
ungurescl poreclite nKulturegyleturiu. De- 
putatulă Horvath a disă: „Ca să putemă 
fi o națiune, ună stată, să luămă flăcă
ruia totă, decă nu vrea să dea de bună- 
voiă.“

Furia maghiarisării a mersă pănă 
acolo, în câtă ministrulă a poruncită, ca 
pănă și în grădinile de copii ale Nema
ghiariloră să se vorbescă unguresce cu 
copii. Foia germană arată cum Ungurii

FOILETONUL# „GAZ. TRANS. “

Din ce trăescu omenii.
Din Tolstoy, trad, de Moșulu.

(Urmare și fine.)
vni.

Anii trecură. Se împlinesc® alu șe- 
selea ană, de când trăesce Mihailu la 
Simionă; trăesce ca și mai nainte, nu 
iese din casă și nu vorbesce ună cuvântă 
de prisosfi. In totă timpulO acesta lungu, 
numai de două-orl îlă vădură zîmbindfi: 
odată când i-a dată femeia cismarului 
de cină, a doua-dră când cu domnulfi 
străină. Simionfi era prea îndestulită 
cu calfa lui și nici că’lu mai întreba de 
unde-i? Numai de una se temea.... se 
temea că Mihailfi îlă va părăsi.

Odată, când ședeau la olaltă și fe
meia aședa olele la focă, copii sară pe 
laviță și se uită afară pe ferestră. La 
o ferestră lucra Simionă, la cealaltă Mi
hailo. Copilulă alergă pe laviță pănă la 
Mihailă, se razimă de umerulu lui și se 
uită prin ferestră.

„Nene Mihailă, uite: femeia cu băie
tele cele mici nu vine la noi ? Una din 
băiete e șchiopă11.

Audindfi Mihailă vorbele băiatului, 

îșl pune lucrulfi de-o parte și se uită și 
elfi afară.

Simionfi se miră. Mihailfi nici o- 
dată nu se uitase pe ferestră și acum nu 
se pote despărți de ea. Se uita și Simi- 
onu afară. Elu vede în adevărfi o fe- 
meiă îmbrăcată curatfi, că întră în curte 
ducând de mână două băețele, îmbrăcate 
cu mantale și învâlite la capii «cu cârpe 
de lână, — copilele erau una ca alta, nu
mai câtă una din ele era șchiopă.

Femeia întră în tinda întunecosă, 
pipăe ușa, o deșchide și lasă să între 
fetițele înainte.

„Bună diua“!
„Bine ați venitfi ! Ce poftiți?
Femeia se aședă la masă, copilele 

se îndesuescfi spăi’Ise pe lângă ea.
„Cismulițe de primăveră pentru fe

tițe.11
„încă n’am făcută așa cisme mici, 

der putemă face. Mihailu e meșterii în 
ale cismâriei.“

Simeonu se uită la Mihailfi, care 
nu-șl lua ochii dela copile.

Și mai multfi se miră Simionfi de 
calfa lui. Adevărată, că suntii fetițe 
frumușele, cu ochi negrii, 'grăsulii și roșii 
în față, frumușele suntii și blănuțele lorii 

și cârpele de pe capă. Der Simionă 
nu putu înțelege, de ce Mihailă se uita 
într’una la ele, ca și când le-ar cunosce.

Simionă se tocmi cu femeia. După 
ce se învoiră, desfășura măsura, femeia 
luă copila cea șchiopă în brațe și due:

„Copilei acesteia trebue să-i iai două 
măsuri; pentru piciorulă stângă să faci 
o cismă, pentru celă dreptă trei. Au pi
ciorușe ună felă de mari, una ca alta. 
Suntă gemene.11

Simionă luâ măsura, cum i-s’a duă.
Ce s’a întâmplată cu ea?“ întrebă 

elfi. „Așa o băețică frumosă 1 Este ea 
din nascere așa?“

„Nu, mamă-sa i-a strivitfi piciorulfi. 
Matriona s’amestecâ în vorbă.
„Și nu ești tu mama loră?“
„Nici mamă nici rudeniă.... suntfi 

copii de sufletfi."
„Copii de sufletfi.... și-i iubescl așa 

de tare...„
„Cum să nu-i iubescă ? i-am hrănită 

la sînulă meu. Am avută și eu ună 
copilă, der mi l’a luată Ddeu, — pe a- 
cela nu l’am iubită așa, cum iubescă co
pilele acestea.11

IX.
Femeia începu să povestescă.

„Suntă vr’o șese ani de atunci,“ 
dise ea. „într’o săptămână au rămasă 
copii fără părinți. Marți fu îngropată 
tatălfi, er Vineri muri mama loră. Eu cu 
bărbatu-meu trăiamfi în satfi ca țărani 
de rândă. Ei erau vecinii noștri. Lo- 
cuiamă curte lângă curte. Tatălfi băie- 
telorîî tăia lemne în pădure. Unfi arbore 
a cădutfi peste elfi, l’a sdrobitfi astfelfi, 
încâtfi i-au ieșitfi măruntaele. Abia l’au 
adusfi acasă și șl-a și dată sufletulfi. In 
aceeași săptămână nevasta lui născu ge
meni, pe fetițele acestea. Săracă, pără
sită nu avea pe nimeni în jurulfi ei, 
nici o bătrână, nici o fată. Singură a 
și murită. A doua di dimineța când 
cercetai pe vecina, cum am întrată în 
casă, am găsit’o țăpănă. Când trăgea 
să moră, se rostogoli în pată peste co
pilă și-i scrinti piciorulă. Se adunară 
omenii numai decâtă. Morta fu spălată, 
îmbrăcată, o puseră într’ună cosciugă și 
o îngropară. Etă ce au făcută omenii 
buni. Copilele micuțe au rămasă singure. 
Ce să’ncepemfi cu ele? Dintre tote fe
meile numai eu singură aveamă băietă 
de țîță. Copilulă meu era de 8 săptă
mâni ; deocamdată am luată și gemenii 
la mine. Eră se adunară țăranii și s’au 

etngiui.fi
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îșl facil mereu școle, cea mai mare parte 
din dările Nemaghiariloră; cum Jidovii 
jocă mare rolă, fiindă în școlele medii 
ungurescl unii jidovii totă la cinci șco
lari, ba la universități totă la trei șco
lari unii jidovii, și toți acești Jidovi 
trecă drepții Maghiari. Câtii pentru „cu- 
noscințele44, ce se câștigă în școlele un
gurescl, acestea suntii de a doua mână, 
țînta de căpeteniă fiind ii maghiarisarea.

Cât timpii vor domni aceste năsuințe 
de maghiarisare, în contra cuviinței și a 
legii, streinătatea — dice foia germană ~ 
va primi cu forte mare răcelă tote ra- 
pdrtele despre „succesele44 acestei ins
trucțiuni, mai alesă Germania, unde 
aceste nisuințe suntii mai durerosil 
simțite.

Totă voră mai crede acum șoviniștii 
unguri cu stăpânirea ungurescă, că potii 
șg ’nșele lumea cu neadevăruri ? Le-a că- 
cjutii de totă masca de pe obrazu, cu 
minciuna nu o mai potă duce. Și altă 
mântuire nu este pentru ei, decâtii să 
lase libere naționalitățile să se desvolte 
în limba lorii maternă, cum le vine lorii 
la socotelă, er nu cum le place celorii 
cu gărgăunii maghiarisării în capă.

Din afară, țfiarele diu România ne 
aducă scirl de totă interesante, despre 
cele ce se petrecă în Bulgaria. E vorba, 
că la 6(18) Septemvre să se proclame 
independența Bulgariei. Cu tote desmin- 
țirile din Sofia, că Bulgaria nu concen- 
treză trupe și nu primesce arme si mu- 
nițiunl de răsboiu, se adeveresce atâtă 
din Odessa câtă și din BucurescI, că în 
cele din urmă optu dile s’au primită în 
Bulgaria însemnate transporturi de mu- 
nițiunî, ce au fostă debarcate la Rusciucă 
și la Varna. Ba „Naționalulu44 mai spune, 
că presența în Sofia a doi oficerl supe
riori austriacl este multă interpretată. 
Alte diare aducă chiar soirea, că consu- 
lulă română din Rusciucă și secretarulă 
agenției române din Sofia au anunțată, 
că în Bulgaria se facă în adevără însem
nate pregătiri militare. De o parte se 
dice, că aceste pregătiri se facă 
de temă, ca nu cumva cu ocasiunea 
manevreloră flotei rusescl din Ma
rea Negră să ocupe Rușii portulă 
bulgară Varna; de altă parte se dice, 
că pregătirile se facă, pentru că guver- 
nulci a hotărîtă să proclame starea de 
asediu în țeră- în contra numeroșiloră 
agențl panslaviști, și reua impresiune, ce 
ar face-o asupra poporului proclamarea 
stării de asediu, să o ștergă printr’o 
mare operă națională, care va fi procla
marea independenții Bulgariei și ridica
rea ei la rangulă de regată.

Se vede, că în vederea evenimente- 

loră ce se așteptă pe diua de 6 (18) 
Septemvre, vaporulă germană de răsboiu 
„Loreley44, care a sosită în dilele acestea 
în apele Dunării, a primită ordină să 
stea acolo pănă la ună contra-ordină.

Regina României patrona unui con- 
gresu. Din Midellburg (Olanda) i-se scrie 
„Telegrafului Română44 din BucurescI: 
Membrii federațiunei belgiano a societă- 
țiloru de archeologiă și geografîă, întru
niți în congresă aci, s’au dusă la Carmen 
Sylva (Regiua României), care se află 
la Dornburg. Wanwermans, președintele 
congresului , a oferită Reginei patro- 
nagiulă congresului, care a fostă pri
mită.

* * *
Regimentulu de infanteriă din locu s’a 

reîntorsă erl după amiadl dela manevrele 
de tomnă.

-î- ■$« “■] ■
’ Aniversarea luărei Griviței de cătră 

trupele române la 20 Augustă 1877 din 
manile Turciloră s’a serbată și în anulă 
acesta cu mare solemnitate în întregă 
România.

** *
Iubire părintescă. Sub acesta titlu 

scrie „Luminătorulă44: Românii din Cia- 
cova, scandalisațl pănă în adânculă inimii 
de purtarea preotului sârbescă și de 
tractarea Româniloră în biserica loră în 
(jiua de 27 Augustă n., au trimisă 13 
conaționali fruntași din mijloculă loră 
la episcopulă serbescă din Timișora să 
ridice gravamenă și să ceră respectarea 
dreptului loră prin instalarea unui preotă 
românescă. Capulă diecesei serbesci însă, 
pote că influințată seu sedusă, comise 
netactulă urîciosă, încâtă nici nu i-a 
primită la sine. Cine nu va pricepe 
dâră, că este timpulă supremă a pune 
odată capătă acestei stări anomalice, 
deplorabile, și a se lăpăda de orl-ce 
comodități și considerațiunl, căci au tre
cută vremile de a mai tunde și smulge 
pe Români și în biserică numai pentru 
binele și mărirea străină?

❖ * *
Trachoma (boia egiptenă de ochi, 

s’a ivită erășl în Kalocea, și încă în 
măsură înspăimentătore. Se dice, că 
mai multă de 2000 de persons suferă 
în acestă localitate de acestă bolă de 
ochi. întregă orașulă n’are decâtă 22,000 
de locuitori.

** *
Din Letca, în Solnocă-Dobâca, ni-se 

scrie: Domnule Redactoră! Vă insciin- 
țezu despre o solemnitate frumdsă ce 
s’a petrecută în comuna nostră Letca, 
situată lângă Someșă în comitatulă Sol- 

nocă-Dobâca (odinioră Chioar). Eu suntă 
țărână, nu sciu scrie pe lungă și largă 
cum s’au întâmplată tote, der vă rogă 
să publicați, că în flilele trecute a venită 
la noi Alexandru Pocolă, proprietară în 
Făgărașiu, care de 15 ani s’a depărtată 
din comuna sa natală. In acestă timpă 
au murită mulțl bătrâni, dintre cari și 
părinții săi. La reîntorcere a adusă o 
cruce frumosă la mormintele părințiloră 
săi, la sfințirea căreia au fostă de față 
toți fruntașii din Letca. Sfințirea o-a 
săvârșită părintele Ionii, Paulii, er cân
tările le-au esecutată inteligenții de față 
sub conducerea teologului Nicodimii Paulii, 
er teologulă absolută Augustinii Paulii a 
ținută o vorbire, care a storsă lacrăml 
din ochii tuturora. Vă rogă să publicați 
aceste șire, ca să sescie acestă faptă, care 
e o frumosă recunoscință față de pă
rinți.

** *
a .Artistulu Ionescu, ale cărui represen- 
tațiunl, de MercurI și Joi, au fostă forte 
bipe cercetate, va mai da cu trupa sa 
adl și mâne în sala berăriei orășenesc! 
de aici încă două representațiunl. Marți 
va juca în Săcele. Dorimă ca bravulă 
nostru artistă să aibă și acolo succesulă 
ce l’a avută aici.

* *
Congresulîi studenților!! universitari 

din România se va ține de rendulă acesta 
la Ploescl dela 5—8 Septemvre. Ordinea 
conferințeloră e următdrea: In 5 Sept, 
d-lu Grigorescu, absolventă ală facultății 
de litere din Iași, va vorbi despre „Le 
quatrieme etat44. In 7 Septemvre d-lă 
Lateșu, studentă în medicină din Iași, 
va vorbi despre „Genialitate și Nebuniă44, 
și d-lă N. S. Dimitrescu, studentă ală 
facultății de sciințe din BucurescI, despre 
„Filoxeră44. In diua de 8 Septemvre, 
cea din urmă, d-lă N. N. Sâveanu, ab
solventă ală facultății de litere și filo- 
sofiă din BucurescI, va vorbi despre 
„Libertate și Liberalismă44.

** *
Galimberti și Strossmayer. După o 

împărtășire demnă de credămentă a unei 
corespondențe din Viena, se dice, 
că s’a ivită ună conflictă între episco
pulă Strossmayer și cardinalulă Galim- 
berti. După cum se scie, Dumineca vii- 
tore se va sfinți noua biserică catolică 
din Serajevo, și sfințirea după progra- 
mulă stabilită trebuia să o săverșescă 
Nunțiulă Galimberti din Viena. La 
acestă sărbătore invitase archiepiscopulă 
din Serajevo, Dr. Stadler, pe toți epis
copii croațt și pe preoții mai de frunte, 
Episcopului Strossmayer într’aceea îi dete 
representantulă scaunului papală a înțe
lege, că să nu ia parte la acestă sărbă
tore. Strossmayer însă declara, că den

sului, ca episcopă titulară ală Bosniei 
îi este cu neputință de a nu lua parte 
la o asemenea ceremoniă. In urma aces
tei refusărl, împărtăși Nunțiului Galim
berti episcopului Stadler în Serajevo, 
că elă nu va săvârși sfințirea bisericei 
și peste totă nu va asista la ceremoniă.

* * *
Invitare la petrecerea ce se va aran- 

gea de tinerimea plugariloră din Bra- 
șovulă-vechiu Duminecă, în 3/15 Sep
temvre 1889 în sala dela „Nr. 1“, în fo- 
losulă școlariloră săraci din Brașovulă 
vechiu. Bilete de intrare: Loculă I: de 
personă 80 cr. de familiă 2 fl. Loculă II: 
de personă 60 cr., de familiă 1 fl. 50 cr. 
Galeriă: de personă 40 cr. Inceputulă 
punctă 8 dre. Comitetul#, arangiatoru. 
NB. Oferte mărinimose se primescă cu 
mulțămită și se voră chita pe cale dia- 
ristică. Programa’. 1) „Marșulă lui Horia44, 
esecutată de musica națională. 2) „De-aș 
fi iubit’o44, de N. PopovicI, esecutată de 
corulă mixtă ală plugariloră. 3) „Frun
zuliță de sub punte44, solo pentru Tenor. 
4) „Condamnarea strugurului44, poesiă de 
A. Pană, declamată de D. Popa. 5) „Iată 
diua triumfală44, de Humpel, esecutată 
de corulă mixt ală plugariloră. 6) „Pout- 
pouriu națională44, esecutată de musica 
națională. 7) „Sub acestă negră stâncă44, 
de N. PopovicI, esecutată de corulă 
bărbătescă ală plugariloră. 8) „Barbu 
Lăutarulă44, vodevilă de V. Alexandri, 
jucată de D. Oprescu. 9) „Sunt soldat44, 
de G. Dima, esecutată de corulă bărbă- 
tesoă ală plugariloră. — După produc- 
țiune urmeză danță începândă cu „Că- 
lușerulă și Bătuta44.

Ținându-se semă de scopulă acestei 
petreceri și de silințele ce și-le dau plu
garii brașovechenl de a ține pasă cu 
progresulă, ceea ce nouă Româniloră ne 
face cnore, publiculă română de sigură 
se va grăbi a’șl da obolulă său pentru 
nobilulă scopă ală petrecerei și a încu- 
curaja pe plugarii noștri în lucrarea 
loră de înaintare și progresă.

Corespondența „Gaz Trans.“
Selagiu, Valea Crasnei, 10 Sept. 1889.

Domnule Redactoră! ț)iua de 22 
Augustă a a. c. a fostă pentru învăță
torii români gr. cat. din Sălagiu o di de 
tristă aducere aminte, căci în memorata 
Zi și-a perdută „Reuniunea învățători- 
loră Români SelăgienI pe neobositulă 
și vredniculă ei vicepreședinte, pe Pre 
On. D-nă Gavrilu Trifu, fostă profesoră 
preparandială la preparandia de stată 
din Zelau. Acestă pierdere ni-s’a cau- 
sată prin aceea, că „părintesculă44 nostru 
guvernă, care pote văZândă, că zelosulă 
și neobositulă profesoră, pe lângă împli
nirea cu sfințenia a greului său oficiu,

totă gândită, ce să facă cu copilițele ? 
In sfîrșitu mi-au Zisă: Mariă, pănă una 
alta, ține copilele la tine, într’aceea ne 
vom îngriji, ca să le așeZămă airea. Co
pila nevătămată am pus’o la pieptă se 
sugă, celeilalte nu i-am dată să sugă, 
nu-mi venea se credu că va trăi. După 
aceeaf gândeamă în mine: de ce să pâră 
ună sufletă nevinovată ? Mi-se făcu 
milă și-I dădui să sugă și ei. Eram tî- 
nără, voinică, mă hrăneamă bine și DZeu 
ml-a dată lapte multă. Doi sugeau, ală 
treilea aștepta, când se sătura unulă, lu
am pe alu treilea la pieptă. Der DZ©u 
a voită ca gemeniloru să le mergă bine 
și să trăiescă, er pe copilulă meu l’am 
îngropată în ală doilea ană. DumneZeu 
nu mi-a mai datu alțl copii. Averea 
ndstră crescu. Acum locuimă aici în 
moră la neguțătorulă. Cu leafa putemă 
eși, trăimă bine.... Copii proprii ai noștri 
nu avemă. Cum așu pute trăi, decă n’aș 
ave aceste mici copile. Trebue să le am 
dragi... fără ele m’așă stinge ca o lumi
nare.44

Cu o mână femeia strînse pe băieta 
cea șchiopă în brațe, cu cealaltă îșl 
șterse o lacrimă de pe față.

„Se pare, că nu înzadară este Zi
cala : „fără tată și mamă pote omulă 

trăi, fără DZeu însă nu.44
Așa vorbiră împreună câtva timpă, 

apoi femeia se sculă se plece. Cismarulă 
cu nevastă-sa o petrecură. Ei aruncară 
o privire asupra lui Mihailă. Acesta șe
dea cu mânile încrucișate pe genunchi, 
se uita în susă și zîmbea.

X.
Simionu se apropia de elă.
„Ce-i cu tine Mihaile?
Mihailă se ridică de pe laviță, îșl 

deslegă șurțulu, se închină înaintea lui 
Simionu și a matrionei, și Zise:

Iertați-mă. Mie ’ml-a iertată Dum
neZeu, iertați’ml și voi.44

Și cu uimire văZură Simion și ma- 
tridna, că fața lui Mihail străluce într’o 
cerescă lumină. Simion se ridica, se în
chină înaintea lui Mihailă și Zise :

„VăZu, Mihaile, că tu nu escl om 
de seina nostră. Nu te potă opri la mine, 
nici nu te potă întreba mai departe des
pre ale tale. Spune-mi numai una: de 
ce erai posomorită, când te-am adusă 
în casa mea, er când te-au îmbiat ma- 
triona cu cina, ai zîmbit și fața ți-s’a 
luminată ? Apoi când a tocmit domnulă 
străină cișmele ai zîmbită a doua*,  oră 
și de atunci fața ți-s’a luminată și mai 

tare. In sfîrșită astăZl, când a venită 
femeia cu copilele ai zîmbită a treia oră 
și din ochii tăi răsare o adevărată stră
lucire. Spune-mi, de ce ai zîmbită de 
trei ori, de ce acestă strălucire îți 
schimbă fața?44

Mihailă răspunse : „Strălucire răsare 
din fața mea, pentru că am suferită pe- 
depsă și acum ml-a iertată DumneZeu. 
Am zîmbită de trei ori, pentru că am 
cuprinsă trei vorbe DumneZeescI. O 
vorbă DumneZeescă am cuprins’o, pen- 
tru-că femeia a avută milă de mine, a- 
tuncl am zîmbită pentru ântâia oră; 
când șl-a tocmită bogatulă cișmele, am 
cuprinsă a doua vorbă, atunci am zîm
bită a doua oră. Er acum, vâdendă co
pilele cele mici, am cuprinsă a treia vorbă, 
cea din urmă... am zîmbită pentru a treia 
oră.44

Și Simionă Zise '■
„Destăiuuesce-’ml Mihaile, ce ai gre

șită de te-a pedepsită DumneZeu și ce 
vorbe suntă acelea, ca să le cuprindă 
și eu?44

„M’a pedepsită DumneZeu, răspunse 
Mihailă, pentru-că nu l’am ascultată. 
Eram un ângeră în ceră și DumneZeu 
m’a trimisă’ să ducă în ceră sufletulă 

'unei femei. Sboră iute pe pământă, — 
și eată ce vădă: o femeiă zace bolnavă, 

născuse gemeni, două copile! Micuțele 
se mișcă lângă mama loră și mama nu
le pote pune la pieptă. Femeia mă văZu, 
înțelese că m’a trimisă DumneZeu după 
sufletulă ei, începu să plângă și Zise: 
Angere ală lui DumneZeu, numai acum 
am îngropată pe bărbatulă meu... l’a 
strivită ună arbore. Eu n’am nici soră, 
nici mătușă, nici altă ajutoră... nu-i ni
meni aici, care să-mi crescă orfanii... nu
mi lua sufletulă! Lasă-mă să dau țîță 
copiiloră, să-i hrănescă, să-i pună în 
piciore... căci fără tată și fără mamă nu 
potă trăi copiii. Și eu i-am împlinită 
dorința, una din copile i-am pus’o la 
sînă, cealaltă i-am dat’o în brațe și m’am 
înălțată la ceră, la DumneZeu. Domne 
Ziseiu, nu am putută lua sufletulă lău
zei. Ună arbore a ucisă pe tatălă, 
mama născuse gemeni și m’a rugată să-i 
lasă sufletulă, Zieendă: lasă-mă să-i hră
nescă și să-i crescă... copii nu potă cresce 
fără părinți! Eu, Domne, n’am luată su
fletulă mamei. Și DumneZeu Z'se: ia 
sufletulă lăuzei, și vei înțelege trei vorbe; 
vei afla, ce este în omă, că nu este dată 
lui, și din ce trăescă omenii. După-ce 
vei pătrunde aceste trei vorbe, întorcete 
în ceră. Am sburată la pământă și am 
luată sufletulă lăuzei. Atunci nou năs-
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se mai intereseză și de învățământulă 
nostru populară, de dascălii nemului său 
românescă, la Reuniunea cărora fiindă 
alesă de vicepreședinte în decursă de 
15 ani, a condusa cu multa tacta și în
țelepciune ședințele și lucrările acestei 
reuniuni, lucrânda di și ndpte cu multă 
energiă și însuflețire alăturea cu ei pe 
terenula învățământului populara. Acjl, 
după ce a servita ca profesora la pre
parandia de stata din Zelau, în una mod 
esemplara timpa de 19 ani; acum când 
deja șl-a fosta câștigată cu multă trudă 
casă și moșioră în Zelau, fu transpusa 
ca profesora de fetițe în Szabadka (Te- 
resiopole), în una orașa,unde numai rar 
seu pote de loca nu va mai audi vibrând 
dulcele răsuneta ala limbei românescl. 
Tote acestea se întâmplară din partea 
celora de susa dreptă „recompensă1* pen
tru una serviciu conscienciosă de 19 ani.

Astfela silita fiind a de împrejurări 
a-șl da dimisiunea din postula de vice
președinte ala reuniunei învățătorilora, 
a conchemata pe diua susa menționată 
de 22 Augusta adunarea comitetului cen
trala ala Reuniunei învățătorilora Ro
mâni selăgienl în Șimleu în localitatea 
scolei gr. cat. locale.

Ca una fulgera distrugătora din se
nina a venita acestă convocare, în care 
erau spuse causa și motivula acestei adu
nări tuturora membrii ora reuniunei din 
comitetula centrala, precum și altora 
membri onorari și ordinari. Era una ce 
pătrundătorQ, vădândă cum învățătorii 
din multe locuri în frunte cu protopopii 
și cu preoții lora, cari primiseră convo
carea din causa scurțimei timpului abia 
numai în < ua precedentă, grăbiau și ve- 
niau cu toții, fiăcare cu lacrăml în ochi 
și durere în inimă, de a-șl lua rămasa 
bună dela iubitula și multa respectatula 
v.-președinte, colega și amica ala lora, 
d-la Gavrila Trifu. Puncta la 10 ore 
a. m. fiind a sala adunărei plină nu nu
mai de învățătorii, cari compuneu comi
tetula centrala, ci și de una frumosa 
număra de protopopi, preoți și învăță
tori, cari toți îla aveu așa de scumpa 
lord pe d-la Trifu, întrânda în sală pre
ședintele reuniunei învățăt. Rom. selă
gienl Rvdss. D-na vicariu ala Silvaniei 
Alimpiu Barboloviciu alăturea cu ener- 
gicula v.-președinte Gavrila Trifu și di- 
rectorula băncei din Șimleu A. Cosma, 
după invocarea spiritului sfânta d-la pre
ședinte Alimpiu Barboloviciu prin o 
vorbire forte acomodată, care a storsa 
lacrăml, ne-au data a înțelege criticele 
împrejurări, ce au silita adl pe d-la vice
președinte Gavrila Trifu, care de astă 
dată venea ca să conducă și să lucre 
asemenea cu noi la adunări, să vină să 
îșl iee rămasa bună dela iubiții săi în-

vățătorl, cu cari într’un frumosă numără 
de ani a lucrată împreună pe terenulă 
învățământului populară.

Șiroie de lacrăml curgeu pe fața 
fiă-căruia din cei presențl când, după-ce 
finindu’șl d-lă președinte vorbirea, luâ 
cuvântulă d-lă Trifu și prin cuvinte pă- 
trundătăre îșl ia diuă bună dela corpulă 
învățătorescă sălăgiană, recomandându-le 
învățătorilora între altele, că decă pănă 
acum și-au împlinită datorința loră de 
dascăli românescl, apoi de adl înainte 
cu îndoite puteri să stea fiecare la pos
tula său, căci făcând așa, pentru rana și 
durerea, ce i-o causeză acestă despărțire, 
va fi îndeajunsă balsamă faptulă, că 
fiă-care învățătora sălăgianu îșl va îm
plini cu sfințenia greua sa misiune de 
dascală românescă. Recomandându-ne 
să fimă uniți în cugete, fapte și simțiri 
îșl dă demisiunea din vice-președinte, 
rugândă pe comitetulă centrala de a 
alege în locu’i ună v.-președinte, căruia 
apoi să’i predea actele și alte lucrări ale 
Reuniunei.

Imediată după acesta eși în mijlo- 
culă salei școlare învățătorulă din Supu- 
rulă de susă d-lă Michailă Bobișiu și în 
numele colegiloră săi presențl și absenți și 
în numele Reuniunei învățăt. Români Se- 
lagienl ținu vrednicului loră conducătoră 
următorea vorbire de adio:

„Multă prețuite și respectate condu- 
cătorule ală nostru, Preonor. d-le profe
sore Trifu !

„Te duci dintre noi, învățătorule, dâr 
pre noi cui ne lași?11 Aceste cuvinte 
le au cjish odin >ră Apostolii cătră 
marele dascălă ală omenimei. cătră 
d-nulă nostru Isus Christosă. Aceste cu
vinte vi-le îndreptă în diua de adl, prin 
modesta mea personă, întrega câtă a A- 
postoliloră nemului românescă din ținu- 
tulă Selagiului, — înțelegă corpulă în
vățătorescă Selăgiană, ală căruia vred
nică și strălucită conducătoră ați fostă 
și sunteți încă pănă de presentă.

Gu adânca mâhnire am luată la cu- 
noscință, cumcă Dvostră conformă dis- 
posițiuniloră mai înalte sunteți smulsă 
din sînulă nostru învățătorescă, sunteți 
smulsă și aruncată, cum dioe doina
română, acolo: Unde nu-i nici verdeță, 
nici erbă, numai singură petră secă.

Vă mărturisescă sincera, că adl, când 
atâtă de pe neașteptată nea surprinsă du- 
rerdsa scire, că Vă perdemă dintre noi, 
suntă cu multă mai debilă, decâtă să 
potă esprima adânca durere, ce o simte 
întregă corpulă învățătoresă pentru des
părțirea D-Vostră, pentru despărțirea a- 
celui iubită și multă stimată părinte, 
conducătoră adevărată, și frate ală das- 
căliloră Români, care cu blândețe, ab- 
negațiune și multă tactă și înțelep
ciune a condusă într’ună considerabilă 
intervală de timpă, 15 ani, ședințele și 
lucrările Reuniunei nostre învățătorescl 
din Selagiu.

Sutemă puțini la numără aceia, cari 
adl suntemă norocoși a fi presențl, der 
suntă convinsă, că și ceilalți frați învă-

țătorl, cărl din anumite cause nu s’au 
putută presanta, cu spiritulă însă adl 
suntă cu noi, și simtă cu noi, și deci 
suntă convinsă cumcă suntă ună fidelă 
interprete ală frațiloră mei absenți.

Scumpe Căpitane 1 Cu adevărată mân
dria și fală Vă dămă noi dascălii ro
mâni SelăgenI acestă titlu de Căpitanii, 
căci D.-vostră ați fostă acela, care pe 
lângă ajutorulă primului nostru condu
cătoră Rdss. D-nă vioară ală Silvaniei 
Alimpiu Barboloviciu, ați condusă în 
lupta culturei și a civilisațiunei ună 
regimentă de ostași gregari ai culturei 
românescl, și pe acești soldați ai culturei 
cu o adevărată măestriă de comandantă 
i-ațl sciută înălța pe acelă nivelă, de 
unde, conscii de causa și chiemarea 
loră, să se potă lupta contra monstruo
sului inimică ală națiunei române, în 
contra nesciinței, neculturei și a întu- 
nerecului. D-vostră sunteți acelă, care 
ați ridicată vacja și respectulă dascăliloră 
români SelăgenI, D-vostră acela care ați 
sciută sădi în inimele și sufletulă loră 

'fala și mândria față de oficiulă și titlulă 
loră de dascăli români.

Sciu pre bine tendința celoră ce 
adl Vă iau din mijloculă nostru, cari 
precum se vede suntă în aceea amagi- 
tore părere, că și la noi se va realisa 
cjicala: „Bate-voiu păstorulă și se voră 
risipi oile1*.  Oh! Vă asigurămă, că aceea 
nu se va întâmpla câtă timpă numai 
va mai circula în vinele nostre sângele 
românescă și câtă timpă numai vomă fi 
vii. Nu și erășl c ică de o miă de ori 
nu! Și în aceste momente solemne Vă 
asigurămă, că nu ne vomă abate nici 
decâtă dela datorințele nostre de dascăli 
românescl, și dela calea și ținuta înde- 
getată de D-vostră.

Și acum primiți Vă rogă adl, când 
e aprope 6ra ca să ne părăsiți, din partea 
membriloră Reuniunei învățăt. Români 
SălăgienI, din partea nostră și a frațiloră 
mei învățători espresiunea deosebitului 
nostru devotamentă, stima și tributulă 
nostru de recunoscință pentru multele 
ostenele întru conducerea cu adevărată 
și nesimulată iubire de causa Reuniunei 
nostre învățătorescl.

Fiți sigură, că deși nemilosulă des
tină Vă răpesce adl din mijloculă nostru 
și Vă desparte cu trupulă, cu spiritulă 
însă pururea veți fi în inimele și sufletele 
dăscălimei române Sălăgiene, care cu 
multă recunoscință și plăcută suvenire îșl 
voră aduce aminte totdeuna de D-v6stră, 
căci cum dice poetulă: „Mii și mii de 
ani de ară trece de amară și de ne
voi, nu voră pute să înece suvenirile 
din noi**.

Dee cerulă însă, ca acestă durerosă 
despărțire să nu țină multă, ci să Vă 
vedemă erășl reîntorcendu-Vă la cuibulă 
iubită, aici între noi, cari cu inimele 
pline de bucuriă și cu brațele deșchise 
ne vomă simți mândri și fericiți a Vă 
primi și ave erășl în mijloculă nostru.

In urmă rugându-ne să ne păstrați 
și D-vostră în aducere aminte, primiți 
durerosulă nostru adio de despărțirea 
Dumnedeu atotputintele să Vă proteg! 
și dee tăriă spirituală și corporală, ca

să puteți înfrunta tote pedecile ce dor 
sortea nemilăsă Vi-le-ar trimite în cale 
Pentru fala nemului nostru românescă, 
a dăscălimei române, și pentru fericirea 
multă stimatei și scumpei D-văstră fa
milii Dumnedeu să Vă țină la mulțl 
ani! !“

Ună răsunetă unanimă de „să tră
iască la mulțl fericiți ani**  urmă acestei 
vorbiri din gurile tuturoră celoră pre
sențl, pe a căroră față se putea ceti 
adânca impresiune, ce au produsă acâstă 
vorbire de rămasă bună. Asemenea a 
mai ținută o vorbire forte acomodată 
învățătorulă din Pereciu d-lă Vasiliu 
Olteană, ce cu părere de rău, der ne 
având’o la disposițiune, nu Vi-o potă 
împărtăși.

După acesta apoi s’a trecută la or
dinea dilei, și după ce d-lă președinte 
provoca adunarea ca și j ănă la aduua- 
rea generală să se alegă în locuia d-lui 
Trifu ună v.-preșadinte, comitetulă în 
conțelegere cu d-lă președinte și fostulă 
v.-președinte Trifu, la propunerea aces
tuia cu votă unanimă se alege de v.-pre
ședinte Pre onor. D-nă Andreiu Cosma, 
directorele institutului de cred ită Sil- 
vania. Dânsulă nefiindă deja de față se 
alege o comisiune de 10 inși în frunte 
cu multă on. d-nă protopopă din Hidigă 
Ioană Vecașiu, cari mergă la locuința 
d-lui Cosma și învitându’lă la adunare, îlă 
r6gă să primescă sarcina de vicepreșe
dinte, care avândă bunătate a o primi 
a venită în mijloculă nostru, unde de 
nou fu rugată a primi acestă onorifică, 
der forte greu postă. D-lă Cosma pri- 
mindu-lă fu întâmpinată cu vii jurărl de 
„să trăiască**.  Astfelă pe cănd de opârte 
suntemă forte mâhniți pentru perderea 
scumpului nostru conducătoră de pănă 
acum, ne mângăiă de altă parte aceea 
împregiurare, că în loculă său amă fostă 
norocoși a dobândi ună bărbată nu mai 
puțină interesată de starea nostră dăs- 
călescă și de cultură poporului nostru 
română. După acesta în urmarea răpo- 
sării colegului nostru de piă memoră 
Ioană Selăgiană, fostă cassară ală Reu
niunei, devenindă acestă postă vacantă, 
asemenea în urmarea abdicerei dela pos
tulă de controloră a colegului nostru G. 
Prodană, se alegă de cassară Ioană 
Oiegariu învăț. în Ceheiu, er de con
troloră Vasiliu Olteană, învățăt. în Pe- 
receiu.

După alegerea acestoră funcționali 
ai Reuniunei, se alege o comisiune de 4 
în personele d-loră Olteană, Bobișiu, 
Oiegariu și Hendea, pentru scrutarea cas- 
sei și luarea în semă a tuturoră acteloră 
Reuniunei și a averei ei, înaintea căreia 
apoi d-lă Trifu predete tăte actele și 
averea Reuniunei, care de cătră comisiune

cuții, lăsară țîțele din gură, trupulă 
mamei se întinse pe pata, se rostogoli 
peste una din copile și-i strivi piciorulă. 
Ca să ducă sufletulă la Dumnedeu, m’am 
ridicată d’asupra satului. Ventulă mă a- 
tinse aspru, aripele mele se slăbiră și 
îmi cădură... er sufletulă sburâ singură 
la Dumnedeu. Eu am cădută josă lângă 
drumă.**

XI.
Acum au înțelesă Simionă, și ma- 

triona, pe cine l’au îmbrăcata, pe cine 
l’au hrănită și au găzduită. Și au plânsă 
de spaimă și de bucuriă...

Mai departe dise ângerulă;
„Singură și golă cum eram, am ră

masă pe câmpă. Mai înainte nu cunos- 
ceam năcazurile omeniloră, nu sciam de 
frigă și de căldură — și acum însumi 
eram omă. Mi-sefăcufome și simțiama 
frigulă, nu sciam ce să începă. Când 
mă uitai împrejură, vădui o bisericuță 
închinată lui Dumnedeu. Mă apropiai 
de ea. Acolo credeam ă să găsescă adă- 
postire. Der bisericuța era încuiată. Ca 
să mă apăi’ în contra vântului, m’am aședat 
în dosulă ei. Se înserase, eram flămândă, 
amorțită de frigă și într’o stare de plânsă. 
Deodată vădă ună omă venindă pe drumă.

Elă avea o părechiă de cisme în 
mână și borborosea singură. De când 
mă făcusemă și eu omă, vădui pentru 
ântâia dată fața unui muritoră. ’Ml era 
frică de elă, ’ml întorseiu privirea dela 
elă. Audă pe omulă vorbindă cu sine 
însuși despre aceea cum să se apere în 
contra iernei, cum să ’și hrănescă femeia 
și copii. Mă gândeam în mine-: eu mă 
prăpădescă de frigă și de fome, ș'i etă 
că omulă, care trece pe lângă mine, se 
gândesce însuși cum să se îmbrace pe 
sine și pe femeia sa cu-o blană, și cum 
să-și hrănescă pe ai săi, — acestă omă 
nu-mi pote ajuta. Omulă mă zări, elă 
ml se păru și mai înfricoșată, trece pe 
lângă mine. Eram desperată. Deodată 
audă, că omulă se întorce îndărătă. A- 
cum însă eu nu mai recunoscui în elă 
pe omulă de mai nainte. Mai înainte 
era mortea într’însulu, acum era vieță în 
elu și în fața lui recunoscui pe Dumne
deu. Elă vine la mine, mă îmbracă și 
mă duce cu tătă inima în casa lui. 0 
femeiă ne vede întrândă pe amândoi și 
ne întâmpină cu vorbe urîte. Groznică 
ml se păru femeia. Suflarsa ei părea că 
mă Omoră, abia puteamă răsufla de a- 
cestă duhore a morții. Densa voia să mă 
alunge din nou afară, lăsându-mâ pradă

frigului și eu simțiamă, că ea ar muri 
decă ar face una ca asta. Atunci băr- 
batulă ei îi aduse aminte de Dumnedeu 
și o mare schimbare se săvârși în inima 
femeii. Când ne-a adusă mâncarea, s’a 
uitată la mine, m’am uitată și eu la ea 
acum nu mai era mortea în ea... era viă 
și în ea am recunoscută pe Dumnedeu. 
Atunci ml-am adusă aminte de ântâia 
vorbă a lui Dumnedeu: afla-vei tu a- 
colo ceea ce este în omă, — șieuînțele- 
seiu, că în omă este iubire. Sufletulă’ml 
era plină de bucuriă, că ■ Dumnedeu îmi 
decopere ceea ce ’ml-a făgăduită. Atunci 
am zîmbită pentru ântâia oră. Der tote 
nu le puteam încă pătrunde, nu puteam 
pricepe, ce nu este dată omului și din 
ce trăiesce elă. Ună ană de dile am 
stată la voi. Ună bărbată a intrată în 
casa vostră și șl-a tocmită cisme, cari 
să le porte ună ană de dile, fără ca să 
se descosă și fără ca să se scălcie. Cum 
mă uitaiu la elă, vădui la spatele lui pe 
soțulă meu, pe ângerulă morții. Nimeni 
afară de mine n’a vădută pe ângeră. Eu 
însă îlă cunosceam și sciamă, căeluîn- 
nainte de ce va apune sorele va duce 
cu sine sufletulă bogatului. Pentr’ună 
ană întregă se provede omulă și nu 
presimte, că viața sa se va stînge înainte

de a se însera. Atunci îmi aduseiu amin
te de a doua vorbă a lui Dumnedeu: 
vei afla, ce nu este dată omului. Ce este 
în omă sciam deja, acum am înțelesă și 
ce nu îi este dată să cuprintjă, de C6 are 
trebuință pentru trupulă lui. Atunci 
am zîmbită pentru a doua oră. M’am 
bucurată, că am vădută pe soțulă meu, 
pe ângeră, și că Dumnedeu ml-a desco
perită a doua vorbă! Tăte însă nu le 
puteam încă înțelege. Nu puteamă în
țelege, din ce trăescă omenii. Am aș
teptată pănă ce mi-a descoperită Dum
nedeu și a treia vorbă. Și etă după 
șese ani de dile vină gemenele și femeia 
— și eu recunoscă copilele —■ ’ml-aducă 
aminte, cum au rămasă în vieță, și 
îmi gândescă: pentru copii ei m’a ru
gată mama, eu i-am crecjuță; eram pă
trunsă de gândulă, că fără tată și fără 
mamă nisce copii nu potă trăi Der o 
femeiă străină a nutrită pe copile, sub 
îngrijirea ei au crescută. Când acestă 
femeiă era așa de mișcată pentru copii 
străini, încâtă începu să plângă, vădui 
într’însa pe Dumnedeulă adevărată și în
țelesei din ce trăescă omenii. Și recu- 
noscuiu, că Dumnedeu mi-a descoperită 
cea din urmă vorbă și că mi-a iertată. 
Atunci am zîmbită a treia oră.
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se aflâ în cea mai mare ordine, noului 
v-președinte alesă, Pre onor. d-nă Andreiu 
Cosma.

După acesta fiindă timpulă înaintat 
și ne mai fiindă alte obiecte de desbă- 
tutfl, comitetulă centrală învitâ întrega 
adunare, ca înfrunte cu președintele Rvd. 
D-niî Alimpiu Barboloviciu să binevoiască 
a participa la unii bancheta dată prin 
comitetulă centrala în onorea fostului 
v.-președinte Trifu, ce se întocmise în 
ospătăria orașului, ceea ce primindă, par
ticipară cu toții la acestă bancketă aprbpe 
la 60 persone, între cari ml-am însemnat 
pe următorii: Rvd. D-nă președinte Alim
piu Barboloviciu, fostulă v.-preș. D-lă 
Gavrila Trifu, noulă v.-preș. d-la Andreiu 
Cosma, D-nii protopopi Ioana Galla din 
Supurula de susă, Ioana Vecașiu din 
Hidigă, D-nii preoți lone Sârbu, Simion 
Budiniană, Ioana Trenca, Ioana Ohere- 
beța, Podina etc. Sub decursulă ban
chetului se ținură mai multe toaste în 
onorea fostului nostru v.-preș. și a altora 
bărbați ai noștri.

Astfela se fini adunarea din 22 
Augusta, de unde apoi fiă-care ne-amă 
dusa la ale nostre, ducândă cu noi una 
gola în inimele nostre pentru perderea 
iubitului nostru v.-președinte. Finescă 
aceste rânduri dicendă energicului și ne
uitatului nostru conducătoră Trifu : Mergi 
în pace unde cei dela putere te-au des
tinata, fii sigur că deși sortea ni-te-a 
răpită cu corpula din mijloculă nostru, 
cu spiritula însă nuj te-a putută'smulge, 
nici că te va pute în vecl|; numele și fap
tele tale pururea vora fi adânca impri
mate în inimele și sufletele dăscălimei 
române selăgiene. Deci mergi cu Dum
nedeu! iubirea recunoscința și suvenirea 
nostră te va urmași va fi cu tine în tota 
locuia!

Șiemșiodanulu.

Licența pentru vendarea de 
Maturi spirtudse.

(Îndrumări privitdre la esecutarea articolului de 
lege XXXV din 1888, pe basci ordinat lunilor ii 

ministeriului reg. ung. de finance.)

Cu l-a Ianuarie 1890 întră în vi
gors în tota cuprinsula său art. de lege 
35 din 1888. Cu cliua acesta încetă 
dreptula de regala ala fiescecăruia și a- 
supra venclării cu măsura, precum și a 
vândării cu măruntulaa beuturiloră spir
tuose, va dispune dela 1 Ianuarie 1890 
numai statuia.

Din 1 Ianuarie 1890 nimenea nu
mai pote vinde băuturile fiă cu măsura 
fiă cu măruntula, care nu șl-a câștigată 
licență clin partea direcțiunei financiare.

Celă ce capătă licență, are să plă- 
tescă pe fie-care ană o sumă anumită, 
după classa în care va fi împărțită, cu

XII
Și trupulu pământesca ala ângerului 

dispăru și ângerula se scălda în lumină, 
la care ochiulu omului nu putea privi. 
Și ângerulă începu să vorbescă mai tare’ 
gândeai că glasulu lui nu răsună dela 
ela, ci din ceră.

Ângerulă clise :
Am înțelesă, că omulă nu trăesce 

din grija ce-o are pentru sine, ci din 
iubire. Mamei nu ia fostă dată să șcie, 
de ce au lipsăcopii ei, pentru ca să tră- 
iescă. Bogatuiui nu i-a fostă datu să 
scie de ce are lipsă, — nici unu omă nu 
pote pătrunde decă pentru seră are lipsă 
de cisrne ca ună viețuitoră, ori de pa
puci cum se cuvină numai mortului. Eu 
am rămasa în vieță când am fostă omu, 
nu pentru că am îngrijită de mine, ci 
prin iubirea omului, care a trecută pe 
lângă mine, și a soției sale, pentru că 
avură milă de mine și mă aveu draga. 
AstfelO nici orfanii n’au rămasă în vieță 
pentru că li-s’a purtată de grijă, — au 
rămasă în viață, pentru că iubire a fostă 
în inima femeii străine, pentru că avea 
milă de ei și îi avea dragi. Omenii nu 
trăiescă din aceea, că îugrijescă pentru 
ei înșiși, ci trăiescă din iubirea, ce este în 
omeni. Și mai înainte sciam că Dnm- 

competințe pentru vendarea beuturiloră 
spirtuose. Asemenea după cantitatea beu
turiloră vândute cu măsura și cumărun- 
tulu, are să plătescă dare pentru vânza
rea băuturi loră spirituose.

Sub vâncțarea cu mesura a beuturiloră 
spirtuose se înțelege vendarea beuturiloră 
spirtuose la ospețl, cari stau în piciăre 
seu ședă în localulă vândării seu afară 
de acela, în vase deschise seu pecetluite, 
decă acestă venclare se eserciteză din 
partea respectivului ca meseriă. Așa 
dâră licență de-a vinde cu măsura are să 
ceră : cârciumarii, otelierii, și în genere/ 
toți aceia, cari se ocupă cu vendarea de 
beuturl spirituose cu măsura.

Sub vântțare cu măruntulă a beuturi- 
loru spirituose se înțelege vîndarea în vase 
închise, seu pecetluite și adecă bere sub 
25, alte băuturi sub 100 de litri, spre 
consumare afară de localulu, unde să vendu. 
Confetarii, cafegii și toți aceia, cari suntă- 
într’o categoriă cu aceștia, decă au li
cență spre vândarea cu măruntulă potă 
vinde băuturile spirituose fi cu păharulu, 
însă paharele nu potă fi mai mari de- 
câtă de */ )0 litri.

*) E vorba aici de Kokan, funcționarula, 
care a defraudata din ministeriulă de comerciu 
42,000 florini și care a învinuita pe secretarul^ 
de stata Matlekovits înaintea tribunalului la 
petractarea finală, că a luata dela ela baril 
împrumuta, luațl din cassa ministerului. Red.

Neguțătorii numai atunci potă că
păta licență de vândarea băuturiloră spi
rtuose decă vândarea o eserciteză afară 
de prăvălia loru într’unu locală separată.

Casinele și cercurile de asociațiuni 
decă vreau însăși seu prin servitorii loră 
se vândă cu măruntulă băuturi spirtu
ose trebue asemenea să ceră licență.

Negoțulă în mare cu beuturl spirtu
ose nu cade sub disposiția legii de susu. 
Sub negoță în mare se înțelege vânda
rea berii în vase peste 25 și a altoră 
băuturi în vase peste 100 de litri și a- 
decă vândarea deodată uneia și aceleiași 
firme seu unuia și aceluiași individă.

Cererea pentru dobândirea licenței de 
vencțarea băuturiloră spirtuose cu măsura 
■fi cu măruntulă are să se facă la direc
țiunea financiară, — în a cărui cercă se 
află comuna unde vrea să eserceze pe
tentulă acestă dreptă — și cererile a- 
ceste trebue să se așternă la direcțiunea 
financiarii celu multu până în 1 Octomvre 
1889.

Cererea, a căreia primă călă trebue 
provădută cu timbru de 1 fi. și tote 
călele următore cu timbru de câte 50 
cr. și la care este a se alătura ună tim
bru de 1 fl. pentru licență, trebue să 
conțină următorele date :

a) Numele, locuința și profesiunea 
celui care cere licența.

b) Numirea localului pentru vândă 
rea cu măsura seu pentru vânzarea cu 
măruntulă de băuturi spirtuose, arătân- 
du-se strada, numărulă casei, ușei, pre
cum și acele deosebite ocasiunl, în care 
petentulă are de cugetă a face vândarea 

nedeu a dată âmeniloră vieța; sciam, 
că a lui voință este ca ei se trăiescă. Acum 
însă cuprinseiu încă și pe altceva. Cu- 
prinseiu, că Dumnedeu nu voiesce ca 
omenii se trăiască despărțițl; de aceea 
nu le-a descoperită, de ce are lipsă fie
care pentru sine ; voința lui este, ca toți 
se trăiescă în bună înțelegere! De aceea 
le-a arătată aceea de ce au ei lipsă pen
tru sine și pentru toți. Văc}ui lămurită 
acum, că omeniloră numai li-se pare, 
că trăiescă din grija pentru sine înșiși; 
— ei însă trăiescă numai din iubire. In 
acela, în care este iubire, este și Dumne
deu. Dumnedeu e în elă, pentru că Dum
nedeu e iubirea.“

Ângerula cânta spre mărirea celui 
Atot-puternicu. Glasulă lui făcea să se 
cutremure casa. Coperișulă casei se deș- 
chise și dela păinentu pănă în ceră se 
înălța unu sulă de focă.

Simionu cu nevasta și cu copii săi 
cădură în ghenunchl.

Ângerulă îșl întinse arăpile și se 
înălța la ceră.

Când Simionă îșl veni erășl în fire, 
casa sta totă ca și mai înainte, în odaia 
lui nu era nimeni afară de ai săi. 

cu măsura seu venerarea cu măruntulă 
în sensulă § 9 ală legii și afară de lo
calulă amintită, la ună anumită locă pe 
hotarulă comunei.

c) Inșirarea cu numele a băuturiloră 
spirtuose (vină, bere, spirtă, rachiu, li- 
corurî ș. a.), cari suntă a se vinde, pre
cum și numirea pivnițeloră și a altoră 
localități, în cari se păstrâză beuturile 
destinate a fi văndute c.i măsura seu cu 
măruntulă ;

d) declararea despre aceea, decă 
licența se cere pentru vândarea cu mă
sura, seu pentru vendarea cu măruntulă 
a băuturiloră enumărate în petițiă;

e) arătarea, decă vendarea cu mă
sura ori cu măruntulă vrea să o eserci- 
teze petentulă însuși, ori printr’ună omă 
ală său de încredere și anume prin cine;

/■) decă licența se cere pe timpă 
nehotărîtă seu pe ună timpă anumită; 
, . g) decă petentulă are dreptă la
prioritatea, ce i-o asigură § 5 și 6 ală 
legii și pe ce să baseză? In casă că, 
da, dreptulă de a cere prioritatea este a 
se dovedi cu atestate autentice.

In petițiă are să mai dovedescă 
celă ce cere licență:

li) că este maiorenă, ceea ce se do- 
cumenteză printr’ună estractă matricu- 
lară seu printr’ună certificată ală pri
măriei (antistiei) comunale;

î) că este omă de totă încrederea, 
cu vieță nepătată, ca documentă este a 
se alătura ună atestată de moralitate 
dela autoritatea competentă;

7c) că e cetățenă ungară, ori că con
formă § 15 a art. de lege XXII din 
1866 a primită voia de a se aședă în 
vr’o comună din țările coronei ungare, 
ceea ce este a se dovedi printr’ună a- 
testată dela comună, respective prin ac- 
tulă, în care i se dă voia de a se aședa 
în comună;

l) la minorenl să se alăture și în
voirea autorității pupil are și

m) atâtă la cei ce nu suntă maio- 
renl, câtă și la personele iuridice (pre
cum biserici, etc.) să se numescă și celă 
ce va conduce afacerea și să se arăte 
că conducătorulă afacerei corăspunde, 
cu privire la cei ce ceră licența, condi- 
țiuniloră prescrise în § 5 ală legii.

In fine:
n) este a se alătura la cerere și un 

atestată autentică dela autoritate asupra 
esercitării de pănă acum a vândării cu 
măsura, ori cu măruntulă și

o) ună asemenea certificată auten
tică au se producă acele părți contribua
bile, cari în orașe au primită voia de 
cârciumărită înainte de 1 Noemvre pe 
tdtăvieța, plâtindă o anumită sumă pen
tru totdeuna.

împrejurările, ce suntă a se dovedi 
prin primăria (autistia) comunală se 
potă înșira tote într’ună singură certi
ficată.

Decă petentulă voiesce să eserceze 
vendarea cu măsura, ori cu măruntulă 
într’o comună în mai multe localuri de
osebite, este datoră să ceră pentru fiă- 
care locală o licență separată și este de 
notată, că proprietarulu pote esercita 
licența, câtă pentru persona lui numai 
într’ună singură locală, er pentru cele
lalte localuri trebue să-și țină ună con- 
ducătoră de afaceri, care să corăspundă 
condițiuniloră prescrise pentru licență.

Producenții de vină, cari locuescă 
într’o comună, potă se ceră și laolaltă 
într’o singură petițiune licența pentru 
venclarea cu măruntulă a vinului pro
dusă de ei. Acesta o potă face prin pri
măria (antistiă) și acesta pote să înșire 
tăte certificatele într’unu singură actă 
(listă). In casulă acesta însă, trebue să 
se pună pe petițiune atâtea timbre de 
câte 1 fl., câți producențl de vină suntă 
cuprinși în ea, și trebue să i-se alăture 
totă atâtea timbre de câte 1 fl. pentru 
licență.

Aceia, cari au priiăită pentru anulă 
1889 deja o .licență pentru vendarea cu 
măruntulă, trebue să reînoiescă acum li
cența loră, decă voră să continue ven
darea și în anulă viitoră 1890. Aseme

nea trebue să ceră licență, cei ce numai 
de aci încolo voră să vândă băuturi 
spirtuose.

Direcțiunea financiară înainte de a 
da licența, trebue să întrebe în orașe cu 
magistrată regulată pe primarulă, și în 
comunele rurale pe fisolgăbirăulă, decă 
n’au vre-o obiecțiune în contra licenței 
din punctă de vedere ală moralei seu a 
sănătății publice. Fisolgăbirăii suntă 
datori a asculta primăria (antistia) co
munală respectivă. Decă direcțiunea fi
nanciară refusă licența, în 15 Zile se pote 
face recursă la ministeriulă de finance.

Competința pentru vândarea de bău
turi spirtuose e stabilită în Budapesta 
după 5, în alte locuri după trei classe, 
de pildă în comune cu poporațiă mai 
mică de 10,000 suflete o competință de 
18, 12 ori 6 fl. v. a. O comisiă va sta
bili din trei în trei ani, în care din aceste 
trei clase are să fiă numărată cârciuma- 
rulă respectivă.

Darea pentru vânzarea de băuturi 
spirtuose se socotesce după cantitatea 
băuturiloră vândute, de pildă câți hecto
litri de vină a vândută peste ană res- 
pectivulă, și se încaseză totă în modulă 
acela, cum se încasseză darea de consumă, 
care rămâne și de aci încolo nes
chimbată.

Avisii.
Avândă în vedere, că adunarea gene

rală a societății pentru crearea fondului 
de teatru română se va ține în anul 
acesta în Caransebeșă la 17/29 și 18/30 
Septemvre, prin acesta se aduce la cu- 
noscința On. publică română cu rugarea 
ca toți aceia, cari voiesc a participa la 
acestă adunare și dorescă a reflecta la 
cortelă liberă, să binevoiască a se insi
nua la subsemnatulă comitetă celă 
multă pănă la 14/26 Septemvre a. c. pen
tru ca să se pdtă face îngrijirea pentru 
încuartirare.

Pentru comitetulă aranjatoră.
Andreiu Gliidîu, David Terfaloga,

președinte. secretarii.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.*
(Serviciuia biuroului de coresp. din Pesta.)

Budapesta, 14 Septemvre. Foile 
de aicî publică o declarațiune a 
secretarului de statu Matlekovits, 
care declară aserțiunile lui Po- 
lonyi (apărătorulti lui Kokan) ca 
calumniare și neadevăru, mai de
parte publică o declarațiă a lui 
Polonyi, care pretinde o deplină 
rehabilitare față cu acusările în- 
greunătore ale lui Kokan în contra 
lui Matlekovits.*)

Berlinu, 14 Septemvre. Guver- 
nulu rusescu a luatu măsuri de re
presiune din causa oprirei espor- 
tului porciloru din Germania. In 
urma acesta foile oficiose de aici 
anunță isbucnirea unui resboiu va
malii germano-rusesetî.

Parisu, 14 Septemvre. La po
runca ministrului Constans s’au 
luatil josu de pe păreți peste nopte 
afișările, cari conțineau ultimulu 
manifestă alu lui Boulanger 28 
de afișorî au fostu arestați.

Petersburg!!, 14 Septemvre.
Printr’o lege s’au cassatu măsurile 
de siguranță, ce se luaseră în câ
teva districte.

Atena, 14 Septemvre. Foile 
guvernului condamnă sentințele 
cele aspre ce le aducă consiliile 
de resboiu pe insula Creta, cțicendă 
că Grecii ar fi așteptată să se dea 
o amnestiă generală.

Beîgradu, 14 Septemvre. Regina 
Natalia va pleca Duminca viităre 
dela Jalta și va visita mai întâiu 
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pe rudele sale din România. (Ea 
va merge apoi, cum se asigură, 
la Belgrade. — Red.

Despre cassele de păstrare.*)

■ *) După Smiles-Schramm.

I.
Din nou fia cjisu, că banului 

nu-i damă prețu numai pentru că 
e banu. De siguru că amfi fi cei 
din urmă, cari aru părtini lăcomia 
de bani. De sine se înțelege însă, 
că fiecare omu. cu minte va vede 
în bani unu mijlocu de a trăi, 
de a’șl face vieța plăcută și de 
a’șl păstra o onorifică neatârnare. 
De aceea cțicemu: Bărbatule și 
femeia îșl începu mai bine cărarea 
vieței lorii prin aceea, că învață 
se păstreze, și că în fiecare săp
tămână îșl punii la o parte ceva, 
fiă câtu de puțină, pentru viitorii. 
Este și rămâne o cțicală, adevă
rată: „Unii creițaru în busunaru 
e mai bunu, decâtă unu prietină 
la curtea împărătescă.“ Celă din- 
teiu creițaru păstrată este unu 
pasă spre înaintare. Singurulă 
faptă, că ai păstrată, este unu 
semnă de abnegare de sine, pre
vedere și înțelepciune. Elă pbte 
cuprinde în sine germenele vii- 
tărei fericiri, a viitărei neatârnări.

Suntă 6menl, cari își bată jocă 
de cassele de păstrare, (depunere) 
și cari rîdă când audă spuindu-i-se 
poporului, că mai are ceva de 
păstrată. Der îi dă de minciună 
mulțimea de casse de păstrare, 
cari au fostă folosite chiar și de 
classele cele mai de josă. Suntă 
mii de omeni, cari pote că nici 
nu s’au gândită vre-odată de a 
pune ceva la o parte, decă nu 
li-s’ar fi făcută acesta așa de u- 
șoră cu putință prin cassele de 
păstrare.

Cele dintâiu casse de păstrare 
publice s’au înființată in Germania, 
și adecă în 1765 în Braunschweig 
și în 1778 în Hamburg. Aceste 
și mai multe alte casse de păstrare, 
înființate curendu după aceea, îșl 
împlineu mai puțină scopulă loră 
din causă, pentru că încă nu pri-i 
meau și sume mai mici; așa de 
pildă și cassa de păstrare din 
Hamburg nu primea o sumă mai 
mică ca de 18 mărci, (marcă= 
60 cr.)

Cea dintâiu cassa de păstrare, 
care concese a se face depuneri 
în sume câtă de mici, s’a înfiin
țată în Anglia.

Scriitdrea Priscilla Wakefield 
fnăsc. la 1750, mortă la 1832) a 
iostă, care pe la 1795 a înființată 
în protopopiatulă Tottenham în 
Middlesex o casă de păstrare, ce 
avea de .scopă a învăța mai alesă 
pe copii săraci, de a se cumpăta, 
încercarea acesta a avută unu suc- 
cesă așa de mare, încâtă preotulă 
Iosifă Smith în Wendon s’a hotă- 
rîtu, a aduna dela parochienii săi 
în timpulă verei sume mici de 
bani, spre a li le da înderetă la 
crăciună, și adecă adăugândă la 
ele una a treia parte a sumei, ca 
să fiă încurajat! și îndemnați de 
a se îngriji pentru viitoră. Aces
tui esemplu i-a urmată apoi erăși 
domnișora Wakefield. Ea a mai lăr
gită la 1804 planulă cassei sale de 
păstrare, fâcendă posibilă și omeni- 
loră în etate, și lucrătoriloră, ser- 
vitoriloră ș. a. de a face depuneri 
în cassă. Și în alte localități ale 
Angliei a fostă imitată acestă 
procedere și deja la 1808 s’a aș
ternută parlamentului pvoiectulă, 
de a înființa în totă Anglia casse de 
păstrare, din care se tragă folosă 

numai și numai classele munci- 
tdre; acestă proiectă înse nu is- 
buti încă în acelă ană. Numai la 
1810, de când preotulă Dr. Henry 
Duncan în Rusth-well, (ună tractă 
bisericescă săracă în marchio- 
natulă scoțiană Dumfries) a luată 
cu energiă lucrulă în mâna sa, în- 
ființândă o cassă de păstrare, ce 
a devenită modelulă pentru tdte 
institutele de felulă acesta fundate 
mai târețiu, numai de atunci s’a 
lățită mai tare instituțiunea ca- 
seloră de păstrare. Locuitorii nu
mitului tractă bisericescă erau 
mai alesă țerenî săraci, cari de- 
orece nu era nici o industriă în 
totă ținutulă, erau a visați numai 
la plata ce-o primeau pe cji, pentru 
munca cu brațele, care pe săptă
mână nu făcea mai multă de 8 
șilingi (vre-o 4 fi 60 cr). Se părea 
der, că ținutulă acesta numai pen
tru o casă de păstrare nu era 
aptă; locuitorii săi și așa se chi
nuiau destulă, ca să potă trăi. Și 
cu tote aceste filantropica între
prindere a preotului loră avu suc- 
cesă. Nu pote înțelege fie-care 
muncitorii învățatele dovecji ale 
catechetului, der și celă mai pu
țină talentată scie să aprețieze ună 
sfată, care are de scopă bunăsta
rea familiei sale, precum și îmbu
nătățirea stării sale proprie. Dr. 
Duncan scia forte bine, că și în 
familia cea mai săracă mulțl crei- 
țarî se aruncă pe vale. Der și 
aceea vede elă, că economii buni 
țineau câte o vacă, câte ună porcă 
seu cultivau o bucată de grădină 
și că astfelă aveau așa cficendă o 
cassă de păstrare, care le plătea 
dobâncțile (interesele) în formă de 
lapte, untă, șuncă ori verdețuri. 
De ce să nu potă der depune și 
alțl locuitori ai satului, decă li 
s’ar da ocasiune, mici sume păs
trate în timpulă verei, ca se le 
aducă dobândă? Așa se întreba 
preotulă și se apucă voinicesce 
de lucru și deja după 4 ani de
punerile cassei sale de păstrare, 
se urcau aprope la 20000 șilingi 
(vre-o 12.000 florini.)

Decă der nisce țerenî săraci 
cu plată de cjileri, care abia făcea 
pe săptămână optă șilingi, au pu
tută să pună la o parte în așa 
scurtă tirnpă o astfelă de sumă, 
câtă n’ar pute duce în cassa de 
păstrare mulțl lucrători ocupați 
la industriă, cari câștigă câte 
odată 30 — 50 șilingi pe săptă
mână? N’a fostă der nici o mi
rare, că în multe localități ale 
Scoției și Angliei esemplulă preo
tului Dr. Duncan s’a imitată.

Ce privesce sistemulu de casse 
de păstrare ală lui Duncan, elu 
se întemeiază pe principiulă aju
torului propriu, eschide der totă 
ce’ți aduce aminte de ună insti- 
tută de binefacere. Cu alte cu
vinte cassele de păstrare să nu 
dea milă, nici se nu apeleze la 
sâmțulu de binefacere publică ; 
din contră succesulă loră, să se 
bașeze pe numărulă depunetori- 
loră și pe mărimea sumeloră 
depuse.

In scurtă timpii însemnătatea 
și vecța nouei instituțiuni a cres
cută astfelă, că în cele din urmă 
și parlamentulu a recunoscută că 
e de lipsă a-o imita In 12 Iulie 
1817 a decisă, ca tuturoră acelora, 
cari voru depune banii loră în 
cassele de păstrare publice, înfiin
țate după cum era prescrisă, li-se 
garanteză dobânda depuneriloră 
loră pană la o anumită sumă de 
cătră banca din Londra. Deja în 
anulă următoru s’au înființată în 
Berlină, Stuttgart și Karlsruhe 
casse de păstrare publice după 
sistema lui Duncan; de atunci se 

Introduseră cassele de păstrare 
în tdte orașele mai mari ale Ger
maniei și astăcjl se află în întregă 
imperiulă germană 2256 de casse 
de păstrare publice ; mai pe urmă 
s’au luată numerose mesurî și 
spre a mări siguranța casseloră 
de păstrare.

Din cele 2256 de casse de pă
strare publice germane 1335 se 
vină pe regatulă Prussiei. Aceste 
mai au încă 499 filiale și 1184 de 
birouri pentru adunarea și primi
rea de depuneri, der decă vomă 
avea în vedere, că numai cele 
optă provincii vechi prusiane nu
mere 345 de districte și 1000 de 
orașe, e învederată, că pentru 
mulțl locuitori, mai alesă pentru 
aceia, cari adeseori suntă forte 
depărtați de orașulă celă mai de 
aprbpe, folosirea casseloră de păs
trare publice e împreunată încă 
cu mari greutăți. La acesta se 
mai adauge, împrejurarea că ca
ssele de păstrare ceru încă și acum 
prea multă ca sumă minimală de 
depunere, fiesându-se acestă sumă, 
decă nu l’a mai multă, la 1 marcă 
(60 cr.) Decă vomă ave în vedere 
afară de acesta, că înclinarea 
spre păstrare nu este nicl-decum 
născută omului, ca dimpotrivă în 
genere predomnesce înclinarea de 
a face risipă, atunci ajungemă la 
convingerea, că chiar și în Pru
sia numerulă casseloră de păstrare 
este încă totă neîndestulitoru, der 
încă pe la noi, unde suntă așa 
de puține, că în genere nu se 
pdte da ocasiune de ajunsă pentru 
păstrare, și că în fine păstrarea 
trebue se fiă ușurată câtă se va 
pute mai multă, ear îndemnulă de 
a păstra, trebue se fiă deșteptată 
și cultivată în omu din juneța sa.

Acestă convingere a făcută să 
se estindă sistemulă de case de 
păstrare, asupra activității private 
pentru diferitele soiuri de profe
siune, classe și pentru diferitele 
etăți și-a făcută să se înmulțescă 
așe^ămintele de felulă acesta.

Nu putemă enumera aici tăte 
soiurile de casse de păstrare. 
Numai câteva din ele vomă esa- 
mina mai cu deamăruntulă.

Tipuri fliii vieța animalelor!. 
Pentru poporă și tinerime de Dr. Carol Rothe. 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Iubirea de mamă a unei ursâice albe.
Călâtorulă englezii Scoresby căruia, 

avemă sâ-i mulțămimă mai multe des
coperiri de prin cercurile polare seu 
din acele locuri unde pururea se află 
gheță, istorisesce că: o ursoică, care era 
însoțită de doi pui ai ei, a fostă urmă
rită pe câmpulă acela de ghieță de cătră 
nisce matrozi înarmați. — La începută 
se părea, ca prin aceea îi împintenă la o 
grabă mare pe pui, că ea fugea totă 
înaintea loră, uitându-se forte adeseori 
înapoi, dup’aceea prin unele semne par
ticulare și mai alesă prin glasulă celă 
fricosă să părea, că le împărtășesce pe- 
ricululă ce-i așteptă ; — când însă vădu, 
cumcă cei ce o urmăreau s’au fostă 
apropiată bine de ea, s’a trudită din 
răsputeri, ca se împingă pe pui totă 
înainte scăpândă astfelă dimpreună cu 
puii ei de perdare.

O altă ursoică, care a fostă aflată 
de cătră omenii și cânii renumitului că- 
lătoră americană Kane, îșl împingea 
puiulă său cu capulă înainte, ba’lă apuca 
și cu dinții și-lă tîrăea înainte. Când a 
fostă împușcată să sui puiulă pe ursoică 
și să lupta cu cânii păuă-ce lovită de 
ună glonță în capă, a cătjută de pe 
ursoică.

*♦ *
O corabiă engleză a înghețată cu 

prilejulă unei călătorii de descoperire 
cătră polulă de me4ă-n6pte. — Omenii 
de pe corabiă au fostă pusă în căldări 
la focă, ce era ațîțată pe gheță, carne de 
cală de mare, ca să scdtă unsore din- 
trensa; deodată însă veni fugindă peste 
gheță o ursoică cu doi pui, cari erau 
mai așa de mari, ca și mama loră. Ei 
numai decâtă luară carnea dela focă și 
o mânoară cu poftă mare. Omenii de 
pe corabiă sverliră josă bucăți mari de 
carne, pe cari le lua și ducea ursoică 
grabnică la cei doi pui ai ei, neoprindă 
pentru sine, decâtă numai puțină din 
carne. Când a dusă ursoică cea mai de 
pe urmă bucătură, au slobozită coră- 
bierii pușcile loră asupra puiloră, pe cari 
i-au omorîtă numai decâtă, au rănită și 
pe ursbica, dâr nu de morte. — Nimeni 
nu-șl pote facă vre-o închipuire despre 
aceea, cum plângea și se văeta ursoică 
după puii ei; chiar și celă mai tare la 
inimă matrosă de pe corabiă a fostă 
mișcată de acesta înfățișare. Mama cea 
greu rănită, care de abia se mai putea 
tîrăi, rupea carnea în bucăți și o aședa 
dinaintea puiloră să o mânce ca și mai 
inainte; der când văcj.u, că ei nu voescă 
să mânce a pusă ună picioră pe ună 
puiu și celalaltă picioră pe celalaltă puiu 
și se trudea, ca să-i pună în picidre 
văetându-se amară. Vădendă, că zădar- 
nică este ostenela ei, plecă, să întorce 
numai decâtă și începu a linge ranele 
puiloră săi. Când a făcută acesta pentru 
a treia oră, și-a văcjută, că puii ei întru 
adevără suntă mortl, și-a îndreptată 
capulă cătră corabiă și a răcnită înfri
coșată. Lovită de nouă gldnțe s’a arun
cată între puii ei, cărora pănă ce a mu
rită, le-a totă linsă ranele.

Ursulu castaniu.
Mai multe se istorisescă despre ur- 

sulă castaniu, care se află și pe la noi, 
decâtă despre vărulă său celă albă.—Elă 
a fostă înblândită de multă vreme. — 
Cum că elă înveță tare ușoră a juca, 
acesta este una dintre cele mai mici 
măiestrii ale lui. In Polonia este soco
tită, ca și ună animală de casă, trebue 
să aducă lemne și apă, să învertescă 
rota dela moră și multe alte lucruri 
trebue să îndeplinescă. Pe lângă tote 
acestea elă însă totuși este ună animală 
domestică, care trebue să te pună pe 
gânduri și nu trebue să te încredl prea 
tare urșiloră celoră la părere blânzi din 
grădinile cu animale. Este forte bine 
când nu te prea apropii de gratia cuș 
culiei sale. — Nu mai urșii cei tineri, 
cari încă n’au putere destulă, ca să te 
potă răni suntă nisce soți forte glumeți 
și întrețină pe mică și mare prin mișcă
rile loră forte neîndemânatice și jocurile 
loră, ce pară a nu mai ave sfârșită.

Ursulă pote să fiă îmblândită pănă 
la ună gradă forte înaltă, precum se pote 
vede la ursulă jucătoră, care din timpă 
în timpă umblă prin țâră cu conducă- 
torulă lui. Se istorisescă despre urși în
tre altele și întâmplări forte ciudate, din 
cari s’ar putea conchide la o mare bu
nătate a inimei, der acestea potă fi tot
odată și forte neglumețe. 0 astfelă de 
întâmplare se istorisesce în următorele 
rânduri, anume:

Ună oficeră engleză posedea ună 
ursă, pe care la fostă pusă de mai multe 
ori ca păditoră peste unele lucruri, der 
trebui să-lă vîndă, fiindcă ’șl împlinea 
datorința prea acurată, făcândă multă 
stricăciune. Dupăce ursulă a ajunsă în 
mânile unui alt oficeră, acesta l’a dusă 
în tabără. Aci l’a dată în grija servito
rului sâu, oficerulă a intrată în odaia de 
mâncare. Peste puțină timpă scapă însă 
ursulă de sub paza îngrijitorului sâu și 
se înfățișeijă în odaia de mâncare, unde 
s’a aședată la o mesă cu domnulă sâu, 
începândă a mânca cu o poftă mare din 
bucatele ce erau pe mesă. Fiindcă nenea 
Niuulae se arăta adeseori plăcută, a fostă 
timpă îndelungată suferită la regimentă. 
Din nenorocire însă a fostă pusă mai pe 
urmă, ca păzitoră ală carului cu bagagie; 
și fiindcă într’o di ună soldată a voită
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să fure câte ceva din acela cară, așa 
de tare a fostă mușcată de brață, încâtă 
a trebuită mai târcliu să i se taie acelui 
soldată brațulQ. Ba pe ună copilă, care 
a voită să înstrăineze ceva din acelă 
cară, l’a mușcată ursulă de morte. După 
acestea întâmplări i s’a făcută, ursului 
judecată scurtă și a fostă împușcată, ca 
nu cumva să devină poftitoră de sânge.

(Va urma).

ZEZigrienă,.
Lăptarea copiiloră-

Ună doctoră din B.Pesta a ținută o 
conferință asupra foloseloră, cari resultă 
din nutrirea copiiloră cu lapte de ală 
mamei. La Greci, conferențiarulă,
Licurgă a oprită prin lege lăptarea co 
piiloră prin doice. In Atena Demostene, 
în Roma Juvenală țineu vorbiri publice 
în contra doiceloră. La germanii vechi, 
mamele, cari nu-șl nutriau singure copii, 
erau espuse ca să’șl bată toți jocă de ele.

Lăptarea copiiloră de mamele loră 
proprii, se impune ântâiu și mai ântâiu 
din punctă de vedere ală sănătății, 
orefelinatele francese, s’a dovedită 
statistica, că din 100 copii, nutriți 
lapte de ală mamei, moră
termină de mijlocă 18, din 100 nutriți 
prin doice moră 30. 
artificiale (cu bibironulă de pildă) 
talitatea este de 63 la sută.

Laptele mamei dă putere și vieță, 
cu laptele doicei se străplântă copilului 
nu numai bolele doicei, der chiar însu
șirile ei sufletescl, ceea-ce este cu atâtă 
mai primejdiosă, cu câtă cele mai multe 
din ele se recruteză din femei nemorale, 
femei cărora nu le place lucru, cari vreu 
să se îmbogățâscă ca doice. Că mamele 
prin lăptare perdă din putere și din 
grații ori frumsețe, nu este adevărată, 
în praesă s’a dovedită tocmai contra- 
rulă; în natură tăte se potă înlocui, 
numai mama, nu.

ca mici

In 
cu 
cu 
în

La nutrirl
mor-

Din traista cu minciunile.
A-verea Țig-arL-d-lvci.

Unti cioroiu de țigană se năimi la 
ună Română să
ovăsă. Holda era pe ună deală în mar
ginea unui tufișă desă de spini și arini. 
Ajungând0 amândoi la holdă, țiganulă se 
cam spăriâ de lucru, căci i-se părea mare 
holda, ce avea să o secere. Dar cu tote 
astea nu’șl arăta temerea sa, ci se apucă 
cu inimă de lucru, începândă a secera 
holda chiar din mijlocă, ca să aibă mai 
bună sporă, așa cugeta cioroiulă. Deo
dată zăresce în holdă sub o tufă de 
arini ună epure dormindă, dar spre mi
rarea lui dormea-nedormea, căci era cu 
ochii deșchișl. De bucuria epurelui în
cepu țiganulă a vorbi singură cu sine:

Vedl, mo ! Aici ți-o dată ție Dum- 
nedău ună epure, pe acesta prinde-lă viu 
și vinde-lă, pe banii căpătațl pentru epure 
cumpără ună purcelă, dar mai bine o 
purcică, mai ceva decâtă a popii. Pur- 
cica s’o purceii, și vei ave purcei; pe 
aceștia, crescândă mari, vinde’i pe bani, 
cu banii cumpără o iapă, iapa va făta 
mândl. Aceștia se voră face cai. Vinde 
ună cală, și pe banii aceia cumpără o că
ruță verde și hamuri. Apoi pune-te cu 
boresa în căruța ta, care va fi mai fru- 
mosă ca a primarului, și apoi le arată 
tu hoțiloră de Rumâni, cum e țiganulă 
gazdă.

Și strigândă cioroiulă din totă pu
terea. Sa, dil roibule!, cre4endă, că aieve 
e în căruță sa cea verde, iepurele, la 
strigătulă faraonului, se deșteptă șițupă! 
fuge prin holdă mai departe în largulă 
tufișă; er cioroiulă, vădându’șl perdută 
averea, se trânti de pământă de ciudă 
4icendă: Aoleo Dumne4ăule, am rămasă 
săracă lipită.... căci „șoșoi-no vdș- !“*)....  
Apoi începu a cânta una a pagubă.

secere la o holdă de

Țig’axL.-o.l-a. 1st Fopa.
Unii faraonii avendii, lipsă de 

cate, merse la popa din satii să-i
bu-
dea

*) șoșol-no veș, epurele’i în pădure.

bucate împrumută. Popa, omă glumeță, 
ascultândă rugarea cioroiului, îi 4ise :

— Șeii face cruce, măi Țigane?
„Ba nu, preaosfințite!“
— Atunci du-te și învață mai ântâiu 

să faci cruce, și când vei șei, vino după 
bucate.

„Bine, apoi să mă învețe preaosfin- 
ția sa!“

Popa îlă învăța a face cruce și a 
4ice : In numele tatălui, ală fiului, și ală 
sfântului duchă, Amină.

A doua 4i veni Țiganulă erășl la 
popa. Acum era voiosă, căci scia face 
cruce. Popa, omă necre4ătoră, pune pe 
cioroiu la probă. Țiganulă începe:

„In numele Tatălui și alăDuchnlui 
sfântă. Amină.... Așa-i părinte că-i 
bine ?

— Der fiulă unde i ? întreba popa 
„E în tindă cu saculău, răspunse fa- 

raonulă. S. M.

MULTE SI DE TOATE.

Ună obiceiu barbară.
Ună (jiară chineză din Șangai a 

atrasă de curendă atențiunea asupra 
datinei barbare ce esistă în prefectura 
Fucean, de a sili pe văduva mortului 
să se ombre. Lucrulă se petrece astfelă: 
Când mdre ună bărbată, rudele lui stă- 
ruescă de văduva lui să se omore și ea, 
de obiceiu prin spâncjmrare, pentru ca să 
însoțescă pe răposatulă și pe lumea 
cealaltă. Cu trei 4’1® înainte de termi- 
nulă fixată pentru sinucidere, se orga- 
niseză o mare serbare, cu care prilejă 
rudeniile răposatului întrebuințâză tote 
mijldcele de convingere, pentru ca să 
înduplece pe soția lui a se omorî, 
casă când ea se declară gata a se sinu
cide — și totdeuna suntă constrînse 
văduvele a face acesta, — atunci ea e 
purtată pe ună tronă în procesiune 
pomposă prin stradele principale ale 
locului și dusă pe ună podeiu înaltă 
de mai multe piciore, anume ridicată, 
unde o așe4& pe ună scaună. Rudeniile 
și amicii îngenunche înaintea jertfei și 
o salută.
nuescă a se duce acolo și a i-se închina. 
După-ce
văduva îșl pune ea însăși în gâtă o 
funiă, ce atârnă de pe o bârnă și, unulă 
din frații ei trage de funiă și o sugrumă. 
Nenorocita jertfă apoi se îmormenteză 
și se propune împăratului, ca în amin
tirea jertfirei ei, ce i-se descrie ca fă
cută „de buuă voiă“, să i-se ridice ună 
monumentă de onore. In districtulă 
Lien-Kiatig, prefectura Fucean, acestă 
datină se di®® că e așa de lățită, încâtă 
mai că nu 
mândrescă 
virtuosă“, 
districtă e 
mente de 
arcuri de onore), ridicate în amintirea 
văduveloră sinucise, 
s’a întâmplată, că 
care tocmai atunci 
tulă și. nu cunoscea 
invitată să asiste la o 
dere (Sutti.) Prefectulă se duse la locul 
de jertfire, dâr când văduva fu provo
cată să-și pună funia în gâtă, ea începu 
deodată să strige tare și se svârcolia ne 
voind să se sinucidă! Prefectulă fu miș
cată de acestă scenă și porunci celoră 
dimprejurulă său, să scobore pe văduva 
de pe scaunula de tăiere ; er rudeniile, 
vecinii și dascălulă satului (Tipao) fură 
înhățați și fiă-care din ei primi câte o 
sută de lovituri țepene cu trestia, ba ta- 
tălă răposatului fu condamnată să porte 
mai multe săptămâni împrejurulă gâtului 
una mare guleră de lemntl (Cangue), pe 
când mamă-sa fu bătută peste gură cu 
talpa unei ghete (cipică). Acesta pre
fectă a și dată o proclamațiune, prin care 
opria, sub cea mai aspră peclepsă, datina 
d’a sili văduvele se se sinucidă. Separe 
însă, că oprirea a fostă pre puțină luată 
în semă, și de aceea acum diarulîi amin
tită atrage atențiunea autoritățiloră.

*

Chiar și funcționarii obici-

se termină acestă ceremoniă,

Causa stângăciei.

Mulțl omeni facă tote lucrurile cu 
mâna stângă, er nu cu cea dreptă. 
Timpă îndelungată s’a cre4ută, că acestă 
particularitate e urmarea vr’unei dispo- 
sițiunl deosebite interne, a unei deose
bite formațiuni a creeriloră; de altă 
parte este și părerea, că stângăcia e ună 
defectă ală deprinderii. Precum spune 
„Med. Naturw. Corr“., părerea din urmă 
s’a întărită în timpulă din urmă printr’o 
observare interesantă. In Dijon trăesce o 
familiă, părinții și trei copii. Doi dintre 
copii suntă stângaci. Mediculă de casă 
ceroetâ după causa acestui defectă și 
află, că acești doi copii au fostă pur- 
tațl de mama loră totă pe brațulă ei 
celă stângă. Astfelă brațulă dreptă ală 
copilului venindă totă pe umâră, e îm- 
pedecată d’a se mișca liberă, din contră 
pe celă stângă îlă folo sesce copilulă 
la jocă, la apucată ș. a., așa că 
copilulă se dedă a face tote cu 
brațulă stângă. Pănă ce e copilulă mică, 
se pote desvăța ușoră de acestă defectă; 
când e mare însă, numai cu greu se pote 
desvăța, ori de locă1.

*

Furtuna din 19 Augustă în Pariau.
Luni sera, în timpulă violentei furtuni 
ce a că4ută asupra Parisului, vântulă su
fla cu o astfelă de intensitate la vârfulă 
turnului Eiffel de 300 metri, încâtă au 
trebuit sâ oprescă proiecțiuuile de lumină 
electrică. — Cătră nouă ore și trei quar- 
turl se produse prima descărcare elec- 
că, manifestându-se prin o detunare vio
lentă și printr’o mică țîșnitură de flacără, 
care 
a se

In netă 
teva 
dută 
acestei descărcări sgomotose, 
descărcări dise „tăcute“ (înăbușite) 
produsă, acompaniate de o sgârietură 
perceptibilă pe paratrăsnetele platformei 
proiectoriloră de lumină electrică. In- 
tr’unulă din acele momente, gardianulă 
farului se găsi încunj urată de ună felă 
de nuoră luminosă ; elă a simțită numai 
puțină zăpăcelă... Turnulă de altfelă 
n’a suferită de locă de visita trăsnetului 
și personele, cari se găsiau la diferitele 
etagie, n’au suferită nici o comoțiă. — 
Este de observată că, chiar în timpulă 
vânturiloră celoră mai violente, nu se 
simte vre-o oscilațiă în vârfulă turnului. 
— (După diarulă technică „Genie cil 
vil.“)

Marfă serbescă grea dela 42—43— cr. tran’ 
sito, mijlocia, grea dela 43—44— cr. transito’ 
ușoră dela 43—44 ‘/2 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. până la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. până la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4l/2.

Bursa le mărlnrl din Budapesta dela n Sept. 1889

Cursulu

Sămințe
ce
® o
* W

d rj O 
o a

Prefulii per
100 chilogr. 1

delii pănă
Grâu Bănățenesc!! — — ___
Grâu dela Tisa 79 8.55 8.65
Grâu de Pesta 79 8.50 8.60
Grâu do Alba-i’egala 79 8.55 8.65
Grâu de Bâcska 79 8.55 8.65
Grâu ung. de nord!! 79 .—

d L <u o Prețuit! per
Semințe vechi

soiulu 5 a 100 chilgL.

o s dola până
Săcară 70-72 6.55 “6(80
Orză Nutreț!! 60 62 6.10 6.30
Orzil de vinars 62.64 6.80 7.50
Orz!! de bere 64.66 8.— 9.50
Ovăsii 39.41 6.65 1.10
Cucuruzii bănăț. 75 5.05 5.10
Cucuruzii alții soiu 73 5.— 5.05
Cucuruzii _ __
Hirișcă — 5.25 5.50

Producte div. S o i u 1 u

dola pănă
C2-Sein, de trif. Luțernă ungur.

francesă

e familiă, care să nu se 
cu o astfelă de „văduvă 

și de aci vine, că întregul!! 
plină de astfelă de monu- 
ondre (P’ailus , porțl ori

Acum câțl-va ani 
și ună prefectă, 
îșl ocupase pos- 
acestă datină, fu 
astfelă de sinuci-

a părută că plecă din nuorl pentru 
scoborî la vertulă marelui paratrăs- 
(parafulgeră), d’asupra farului. Câ- 
grăunțe de metală topită au că- 

din acestă vârfO. In urma 
mai multe 

s’au

j iO id io 1O

CO r-l O t- CD lO
—< T~1

a co to tc o m 8
o:, h ca -r ic

tji xf/ io io io >Q io

Tergulu de rîmătorî din Steinbruch. La 9 
Sept. n. starea rîmătorilorii a foștii de 122.614 
capete, la 30 Sept, au întratii 2478 capete și au 
eșitU 1339 remânendii la 3 Sept, ună nu- 
merii de 123.753 capete. —Se noteză: marfa un- 
guriscă veche, grea dela 40 cr. pănă la 42— cr. 
marfă ungur ̂ scă tineră grea dela 43*/ 2 cr. pănă la 
44— cx.,-de mijlocii, dela 45— cr. pănă la 45'/2cr. 
—ușoră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — marfă, 
țSrăne'scă grea dela 40 pănă la 42— cr. — de 
mijlocii dela 44— cr. pănă la 45'/2 cr. ttșdrd dela 
47 — cr. pănă la 48 cr — Marfă de România 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
tranșio^dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr.

i

<D

ș 
Sh o 

LHo 
o c r-1
©

3 +>•<D Jh

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

><
Slănină

Său
Prune

»Lictarii

Nuci
Gogoși

n
Miere

11
Ceară 
Spirtă

»

roșiă 
rafinați! du piu

dela Pesta
dela ț6ră 
sventată 
afumată

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

43. -
44. —

7 30
57.- I

45.—
44.50

7.50
57.50

58.50
57.50
32.—

37.- 
112.
13.50
18.—

58.—
58.—
33.—

38.— 
123.
13.75
18.50

Bursa din Bucuresci din 6 Sept.
•Valori

Rentă română perpetuă 1875
Renta română amortisabilă . . 

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

idem idem . J . . 
împrumutul!! Openheim 5866 . 
împrumutul!! Oraș. Bucuresci . 

idem idem din 18S4 
Impr. or. B . cu prime Loz.fr. 20 
Credit fonciară rurală . . . .

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

idem 
idem

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

idem . . 
idem . .

Banca Națion. uit. div. 73.35 
Dacia-România uit. div. 24 lei 
Naționala de asig. uit. div. ÎS 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 Re as. 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 ....

A 
' 5% 

5% 
4% 
6% 
67.
57o
8%
5%
Ș7o

7%
5%
77o 
6% 
5% 
5“/o 
10 fr
V. N.
500
200
200
500
250
250
100
200

6%
7%
7%

se cump.

98
83

101
l
3/4 /

87

102
96

102
101
92
72

250

1029
274
241

250

104

7,
*/j

£

0.02'/,

Cibb’sjbB'ob pieței SSrașovBB 
din 14 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl C ump. 9.44 Vend. 9.47
Argintă românesc!! - w 9.40 )1 9.43
Napoleon-d’orI - - - • 9.46 n 9.49
Lire turcescl - - - n 10.70 n 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
GalbinI n 5.5S n 5.64
Scris, fonc. „Albina''6u/0 rt 102.- H —. -

5°/ n n n u /o n 98.50 n 99.-
Ruble rusescl - - . n 122.50 1] 123.—
Mărci germane - - D 5-110 u 58.30

Cursulu Ia bursa de Viena 
din 13 Septemvre st. n. 1889

Renta de aură 4°/0 ------
Renta de hârtiă 5°/0 - - - - - -
împrumutului căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostii ungare (1-ma emisiuue) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - ‘ 
Amortisarea datoriei căilor ii terate de 

ostil ungare (3-a emio'une) - -
Bonuri rurale ungare -----; 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - .

99.65
94.80

99.90

117.—

112. -
104.70
104.70

Loz.fr
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Bonuri rurale Banată-Timișă - - -
Bonuri cu cl. de sortare - - - -
Bonuri rurale transilvane - - - -
Bonuri croato-slavone - - — - -
Despăgubirea pentru dijma de vină 

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

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă - - - -

104.70
104.70
104.70
105.—

99.75
137.90

129.75
83.45

Rsnta de argintii austriacă - - 
Renta de aurii austriacă - - - 
LosurI din 1860 -----
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesc!....................
Napoleon-d’orI ------ 
Mărci 100 împ. germane - - 
Londra 10 Livres sterlinge - -

- 84.30
- 110.05
■ 137.00
- 911.—
■ 316.—
- 305.25

5.66
- 9.481/,
- 58.30
- 119.55

Dintre tote organele, cari companii 
corpulă omenescă, cele mai importante 
sunta fără îndoială stomachula și cana- 
lula intestinală. De aceea este con
sulta, ca la cea mai mică bolnăvire a 
acestoră organe să aibă fiecine una me
dicamenta la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture boia.

Unfi asemenea medicamenta probata este 
de decenii în t6tă Austro-Ungaria cu- 
noscutula și plăcutula „Balsamu de vityă 
ala lui Dr. Bosau din farmacia lui B. 
Fragner în Praga și de căpătata în tote 
farmaciile mai mari.

Editora și Redactor! responsabila:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Vendătoriloru se acordă rabat! însemnat

<7/

155,3—2

§ ~ AVISO

Cu mărunțișulă se pote căpăta la 
renumitele băcănii, marchitănii, pră
vălii de metalurl și unelte din tote 

localitățile.
150,6-2

>
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STICLA

153,3-3

Celu mai bunu mijlocu din lume pentru curățitu '-vî 
este universalului

SĂPUNU DE CDBĂTITO METALUBI, 
premiata la tote esposițiunile. Pentru metalu, 
aura, arginta, ferestri, sticle și oglindi, pa- 
chetatu în cutii cu câte 100 bucăți. Brutto 

43/4 Kilo.

Depositulti principalii 

SIGMUND* JUNGER, 
Budapesta, Răvay-Gasse No.

ALBINA“
Instituit de creditu și de economii 

FILIALA
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri respiătibile „ă 
Vista" CU 31/2%> ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fonciare „Albina“ de 5
cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potu căpăta 
la institutu după cursulu de cji-

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

Amu onore a mcunosciința onor, publică, 
că primescă elevi atâtu începători, câtă și mai 
înaintați pentru instrucția la pianu în condițiuni 
avantagiose.

Pentru cătu mai numerusă clientelă se rogă
Cu stimăElena L IVBantsu

■cruța Scl-xeilorvL ITr. 1^3.

OO»O9OOQ©©O@©Q©TO©©©0

H. ARONSOHN & Comp.
BRAȘOVfl.

Rugăm pe cl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diaruliî nostru până acuma.

Pretutindeni ca celu mai found mijlocii în contra tuturoru insectelor^ recunoscutul

Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’una loca într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporuîu și pe șosele 
transportul! obiectelora prin

CARELE LORU PATENTATE 
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE
ce se închidă. Fiinda aceste cară 
tapețate completă înăuntru și așe- 
date pe arcuri se economisesce îm
pachetarea precum și descărcarea 
și reîncărcarea obiectelora.

125,8
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Nro. 420—1889.CITAȚIUNE.
Maria Dănilă Benția gr. or. din Hu

rezii în 18 Martie a. c. a urdita procesă 
divorțialu asupra bărbatului seu Ioanu 
Zahuria Socaciu gr. cat. de acolo, carele 
depărtându-se în România, și nesciindu 
i-se ubicațiunea, nu i s’a putută comu
nica acțiunea spre răspundere. Inse ur- 
mărmdu-se prin organele nostre politice 
și prin consulatulu din Ploescl aflându-se, 
fu provocatei a se reîntorce acasă, ceea 
ce nici până acll nu a făcută, nici a ple
nipotențiar pre cineva, ca să-lu repre- 
sinte înaintea forului competinte ; de acea 
se citeză pre acesta cale, ca în termina 
de 6 luni să se presenteze înaintea foru
lui matr. gr. cat. de I-a instanță ala Fă
gărașului, spre a se confronta cu muie
rea sa ; altcum procesului se va da cursă 
libera, și la timpulu său se va pertracta 
și decide și fără de densulu.

Dela presidiulu torului matr. gr cat. 
de I instanță alu Făgărașului.

FăgărașO, în 5 Septemvre 1889.
Easiliu Batiu,5 7

vicaru gr. cat.

STICLA 
fflPACHEMĂ

cumpără veritabilă numai astfelă 
deorece sa află, numai în sticle cu numele 

I. ZACHERL, 

și nu e de avertisatu mai multu de nimicii altceva, decâtu de 
prafurile de insecte atâtii de multu falsificate, ce se vendu 
cu creițaralu cântărite și numai în hârtiă neîmpachetată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multelorft 
imitați uni infame ale sticleloru adevărate „Zacherlin“, cu 
tote că ori-ce vânzătorii, care ține la renumele seu, refusă 
de a da mână de ajutoră la falsidcații și seduceri

I. L. & A. Ilesshainier 
Emil Porr
Demeter Eremias
Karl Schuster, famine. 
Iulins Hornung „

I ZACHEKL, VENA.

în Erasovu dela Domnii:
Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ferii. Iekelius, 
Franz Kelemen 
Emil Jekelius
Domnii:

n
»

Ed. Kugler, 
Iul. Mtlller, 
N. Grădinai’ 
Ioli. Lerchenfeld 
Ilari Topfner 
George Stefanovici.

farm. 

I. Muller famine.
Ios. Schuster
Iacob Ehrenwnlil
G. Temesvary & Solinne

In orașele celelalte și la țară depositele de Zaclierlin veritabilă se pota vedea pe 
placatele espuse.

In lElojmtali
In Rișnovti 
In Șercasa 
In Uzonu

la
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Farbige Seîdenstoffe von 60 kr. bis fi. 7.65 p_Xh
unt genniftert (ca. 2500 vctfd?. ^arben uttb Deffitts).

Schwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste 
l/nn fi I 21 fi ft 7.75 p. ITIeter (8 Qual.—verfenbet robcn= unb ftiicfiucifc porto= 
VUII li. I.HrU jjjjf, jollfrci bas FaHsrifes-Depot fi. Hcnnelierg (K. u. K. 
^oflicferant), Zurich. XHuftcr utngeljcnb. Sriefe foften (0 fr. porto.

^xxxxxxmmxmxmmiioioicioQ
| EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS.

8 OcaâniB unica neutru vizitatorii «âiii!
£ fi SE ADRESA :

'V

X

03
aS

pentru

ori-ce

Apa minerală
de

carbonică șj
abstracțiune

prin cel! mai bogatu conținutu de acidu 
cel! mai curatu acidu alcalicu—fâcend!
de eminenta ei valdre medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloru de rinichi și ale canaleloru arinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelent! ca bău
tură obicinuită de tdte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustul! ei plăcut! și re- 
coritoru se se menție mai multu timp!.

După opiniunea autorității ord competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și al ti conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în a,cid/ă. car’bon.îoniL—principialminte 
rAatritam. d.e etoidih. ca.r’boniciă ccn- 
cen.tratVL—întrece nu numai tdte apele minerale 
de felul! acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpetatu la tote băcăniile mai mari, far- 
1C macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 
B 109,24-23 Depositulu principalii

G. GIESEL, Brașovu,
Sta,d.a, Teatrului USTo. 312

POSESORII DE PIÂNURI
Unu tehnicu de pianurl, care a lucrat! în cele mai mari 

și renumite stabilimente pentru construirea de pianurl din 
Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprinsu 
cu cele mai noue invențiunl și îmbunătățiri la mehanismulu 
pianuriloru cu onbre se recomandă pentru reconstruiri, pentru 
îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi detotu 
soiulu.

Asemenea accordeză în modulU celu mai exactă 
instrumentă.

lohann Strobel
mița Scixeilor-iă 2STo. 136.

Q 41. Boulevard St. Michel. Paris.
XHotelieru românit Bucătăria română-francesă.
W 104,25—21

Ajutoră grabnică și sigură
pentru

SUFERINȚE BE STOMAGHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculfl celfl mai bunfl și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curilorfl precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutul!! și plăcutulfl

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam46.
Acestfl balsamfl preparați! cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore să d^vedesce ca forte folositorii în contra tuturorfl greutăților^ de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma aficacității sale a devenitfl acestfl balsamfl acum uufl sigurii și doveditfl 
medici&naentti <!e casa popos*alu.

Sticla, mare costă, 1 fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscintă stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facil pe fiecine atentfl, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa's 

Lebens-Balsam, care singurii numai de mine este preparată, după receta originală, este 
învelită în hârtia grosă albastră, care portă în lungulfl 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 suntfl provâclute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulfl legalii. Q

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă. s<5 pdte procura numai în 

ZDepositizliA pzin.cipal’ia. aliA pzoclvxcetozxi.lia.i

Farmacia „Zum schwarzen Adleru
Prag 205-3.

Sun EtudnpcMtn : la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovâ, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestfl balsamfl de vieță.

Totâ de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Fraga 

(IF’zag’ez ■U'^i-sz-ezsa.l-XZa.-cissal'be) 
und medicamenta sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutei 

în contra tuturoru inflamațiunilord, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesti sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelorfl cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipome etc. — T6te iuflamațiunile. 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulii celfl mai scurtă; la cașuri însâ, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulii celti mai scurtă fără dureri.

In entiore ă, 25 si 35 or.
FiȚÎ ATENȚII

De 6rcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
f6rte deșii, facii pe fiecine atentti, ca singurii numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metalii galbinii, în cari

se pune, suntii înfășurate în liârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
nnea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntu prove- 
dute cu marca fabricei de mai susii.

Balsamu pentru audu.
(Geh.oz-Ealsam)

Celii măi probatii și prin multe încercări celii mai temeinicii medicamentfl 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdutiî. 1 Flacon 111. 

58.26—11

SOCIETATE PE AC ȚII IN BUDAPESTA
FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULtJ ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULÎT:

VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Podmaniczkyg'asse 17.

icc\\
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1699.GARNITURI DE ÎREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJtJ (60PEL).
Pluguri patent ale Iue SCHLICK cu 2 și. 3 fiare. 
Mașini de semenatâ în brazdă „HALADAS44 

ale Ini SclilicHs:.

ffișiol de seiiflato care imprâșiie grăunțele. *W-
Pluguri-Koyal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fierți, unelte agricole, grape, fărîină- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scdte mustu sfecleloru, sferîmători de porumbu (cucuruz!), 
mori pentru sfărîmatii, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părți apartinătore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine.—Condițiunî de plată favorabile. 
^re|’U3’E-caa5eeBD^e Bai cerere gratis șă fraracon

Ne onorămfl a aduce la cunoscința p. t. Ddorîi mușterii, că deși am ti mutată partea cea mai mare a birourilor!! nostre ce se afla11 
n/liM cnin’rbA-frn ten "iVr» 1 “7 îv» z^4-o 1-J L>zv-rv>1 ■>“' ț'.J-vm’nAi -H X A . Tk. «z-J-,. 1TT A *4.„  4. ~~~ VT— JGDG OG "tO“*

, în localitatea de mai susu, unde vomă ținea unii deposits din 
obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția Mieriei de fern și a fabricei de mașini a M SCHLICK — societate ne actii.

R

Observare.
în Budapesta VI, Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulu fabricei nostre aflătorii: Budapesta) VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 
tuși susținemO în interesulu și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în oraști, 
ote productele nostre de

8,18—16
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


