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BrașovQ, 5 Maiu st. v.
Beția maghiarizării i-a scosu 

cu totulu din țîțînî pe dușmanii 
națiunilor^ nemaghiare din acesttt 
stătu.

Guvernă . deputați, 4^aris^ca 
maghiară și neomaghiară lucreză 
în ruptulu capului a despoia po- 
porele nemaghiare de limba și na
ționalitatea loru.

Nu le mai ajungu nici legile, 
și ordonanțele asupritbre, nici Kul- 
turegyleturile și terorisările, nici 
nedreptățirile și persecuțiunile, ci 
în desperarea și nebunia lorii me
reu se gândescu și născocescu noue 
mijloce de a ajunge la barbarulu 
loru scopu: maghiarisarea.

In cțilele acestea o fbiă ungu- 
rescă din Clușiu, „Erdelyi Hirado,“ 
ne veni cu o pretinsă „nouă“ ideiă 
în astă necreștinescă și condam
nabilă lucrare : cu ideia maghiarisării 
numeloru.

Intr’unu lungă articulă plinu 
de cele mai grozave gugumănii 
se frământă și se vercolesce ga- 
zetarulâ ungurii pentru a susține 
că: „întărirea și sporirea maghiaris
mului este o tendință politică îndrep
tățită și necesară „

După-ce ne spune câte vercjl 
și uscate, că „Ungaria nu pbte fi 
stată federativă, ci unitară; că 
elementulă maghiară este elemen- 
tulă, care constitue statulă ; că 
fără elementulă maghiară s’ar pră
pădi întregă edificiulă, ajunge la 
următbrele conclusium :

„Maghiarisarea numeloră este 
caracterulă esterioră ală maghia
rismului. Celă ce’și lapedă numele 
și și’lă schimbă face o faptă „pa
triotică". Prin schimbarea câtorva 
mii de nume familiare pe fiecare 
ană s’ar schimba colbrea socie
tății. Der noue ne trebue maghia- 
risări de nume în massă, er nu nu
mai la singuratici. Nu numai 
pe cei 700,000 de jidovi și 1 mi- 
lionă de Germani, cari posedu

. calități ce lipsescu elementului ma- 
' ghiaru, se-i contopimă în corpulă 
națiunei maghiare, încependă cu 
tinerii și cu copii loră, cărora se 
le dămă nume și crescere maghiare, 
ci și pe cea mai mare parte a Ro- 
mâniloru. Națiunea pretinde, ca cetă
țenii de limbi streine, fără deose
bire de rassă, rangă și religiune, se 
se alăture la maghiarismă, să se 
contopescă cu elă. Spre scopulă 
acesta să se înființeze reuniuni de 
maghiarisări de nume, în comitate, în 
orașe și în comune, estin4endu-se 
maghiarisarea numeloră în clasele 
cele mai de josu ale poporului, pen
tru că numai așa mișcarea ajunge 
la țintă. Membrii representanțelor 
comitatense și comunale, preoții, 
învățătorii și notarii comunali pot 
face multă. Acum e timpă forte 
bună, maghiarisarea e ajutată de 
ună curentă favorabilă și cine 
scie câtă va ține elă? Se folosimu 
timpulu, pănă când nici Nemțulu, nici 
Muscalulu nu ne poruncesce11.

După care lege au dușmanii 
națiuniloră nemaghiare dreptulu 
de amaghiarisa? După cea firescă 
de sigură că nu, după cea Dum- 
necțeescă și mai puțină, după cea 
positivă erășl nu.

După legea firescă, ce a plan- 
tat’o Dumne4eu în inima fiă-cărui 
omă, are ori-șicine dreptulu se-și 
conserve și se’și apere individua
litatea sa națională chiar cu jertfa 
vieții, când ea i-se atacă. După 
cea Dumne4eescă încă nu, pentru 
că acesta este în contra precepte- 
loră creștinesc!, care ne înveță, 
că ceea ce ție nu’ți place, altuia 
nu-i face, căci atunci germanis- 
mulă de pildă, care e superioră 
în tdte privințele rassei maghiare, 
ar pute totă așa de bine pretinde 
a contopi în rassa germană pe 
Maghiari. Le-ar plăce dușmani- 
loră noștri acestă lucru? Lege 
positivă încă nu e cunoscută în 
lumea cultă și civilisată, care se 
desbrace pe omă de ființa sa ce

e strînsă legată cu numele seu, 
căci toți aceia câți își lapedă numele 
suntu asemenați de psichologiă cu ne
bunii.

Cine e „națiunea1* aceea, care 
pretinde, ca cetățenii de limbi 
„streine" se se contopescă în ma- 
ghiarismă? Este „națiunea poli
tică", de care ne totă vorbescă 
dușmanii noștri? Atunci e cea mai 
grosolană minciună afirmarea, că ar 
pretinde așa ceva astă națiune, 
pe care o formeză tdte popdrele 
din acestă stată. Și sciută fiindă, 
că maioritatea acestei „națiuni 
politice" o formeză Românii, Serbii, 
Slovacii, Germanii, cum s’ar pute 
crede, că aceștia se potă face pro
prii loră ucigași politici?

O pretinde națiunea maghiară ? 
Cine i-a dat acest dreptșipe ce basă 
șifiă ardgă ? Căci totă așa de gro
solană minciună e afirmarea, că 
numai ea formeză statulă și că fără 
ea s’ar prăpădi statulă. Nu cu 
toții formămă acestă stată, chiar 
după conceptulă „națiune poli
tică" formulată de dușmanii înșiși? 
Nu cu toții purtămu deopotrivă 
sarcinile acestui stată în bani și 
în sânge ? Și precum suntemu păr
tași la datoriile cele grele, totă 
așa trebue să fimă și pretindemă 
se fimă deopotrivă părtași și la 
tote foldsele statului, căci altfelă 
suntemă numai robi politici ai 
unei singure rasse, în timpulă lău
datului „liberalismă și democra- 
tismă ungurescul

Der se nu mai chinuimă în 
deșertă hârtia cu raționamente 
pentru cei amețiți de beția ma
ghiarisării. Ne adresămă poporului 
română, inteligenței ca și classe- 
loră celoră mai de josă, în contra 
cărora se îndreptă mai cu ose
bire aceste sălbatice uneltiri și 
atacuri, să fiă cu pază și cu luare 
aminte la toți pașii ce-i facă duș
manii noștri.

Să’și apere și ferescă de pân- 
gărire numele cele scumpe româ

nesc! ale familiei, moștenite dela 
bunii și bravii noștri moși și stră
moși; să nu sufere să li-se maghia- 
riseze numele, ce li-s’au înscrisă 
la taina sfântului boteză în ma- 
triculele bisericeloră ndstre, căci 
acesta ar fi o crimă și o nele
giuire, ce însuși Dumne4eu ar pe
depsi-o în urmașii noștri, și lumea 
întregă cultă și civilisată ne-ar 
condamna ca pe unu poporă ti- 
călosă și nevrednică.

ZEEe-^rista, politică,.
Dinăuntru. In afacerea gimnastului din 

Beiușu cea dinteiu conferință au ținut’o 
preoții români gr. cat. din districtulă 
protopopescă ală Beiușului, la 29 Mar
tie în Feuișă, sub președința Rvrd. d-nîi 
protopopii Augustină Antală, parochil în 
Beiușă, fiindă de față d-nii preoți dis
trictuali Antoniu Palladi din Fenișă, Au
gustină Balașu din Fizișă, Antoniu Pap- 
falvi din DelanI și Dragotenl, Georgia 
Mariană din Presaca, Augustină Tardiu 
din Negru, Demetriu Nistoră din PetranI, 
Dionisiu Văcărescu din ValanI, și Au
gustină Antală jun. din Uilacă. Membrii 
conferinței, amărîțl și indignați de ata
curile cele dese suferite de șcdlele ro- 
mânescl din partea inspectorilor^ școlari 
ungurescl și de volnicia și ilegalitatea 
săvârșită de ministrulă ungurescă față 
de gimnasiulă din BeiușQ, și artjendă în 
flacăra unei însuflețiri sfinte pentru limba 
loră română, care e cestiunea de vieță 
pentru ierarchia și biserica română gr. 
cat., au declarată de faptă violentă, con
trară legei naturale și dumnedeescl, con
trară legiloră patriei, orl-ce încercare 
de a nimici caracterulă română și cato
lică ală scoleloră confesionale gr. cat. 
și în speoie ală gimnasiului din Beiușă, 
și se declară gata spre ori ce jertfă pen
tru apărarea legală a caracterului și esis- 
tenței acestoră institute de interesă vi
tală pentru națiunea română și biserica 
română gr. cat. Conferința a decisă a 
se trimite P. S. Sale Episcopului Pavelă 
o rugare, ca să convăce ună sinodă die- 
cesană, în care să se stabilescă modulă

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Doi vecini.
Intr’ună sată ore-care locuia ună 

economă, care prin sirguința sa șl-a zi
dită o căsuță și ținendă, la casa lui și 
nisce vite, își lucra cu ele pămentulă și 
trăia fericită.

Omulă nostru însă avea și ună ve
cină rău la sufletă, care’lă pismuia forte. 
Pisma lui îlă duse pănă acolo, ca să pri- 
cinuescă, așa din senină, pagube vecinu
lui său. Elă era leneșă, nu’i plăcea 
munca, totă ce avea ducea la cârciumă 
și nu putea suferi, ca sîrguinciosulă său 
vecină să fiă mai fericită decâtă elă. 
piua și noptea se gândia mereu, cum 
să facă pagube mai simțităre vecinului 
său. Bunulă lui vecină însă nu-i întorcea 
răulă cu rău, ba de multe-orl îlă dăruia 
cu câte cevașl, cu pâne, cu bucate și cu 
alte lucruri de lipsă pentru casă și îi 
elicea:

„Iubite vecine, eu tdte ți-le facă pe 
voiă, lasă-mă der și tu pe mine să tră- 
escă în pace.*

Tote acestea nu folosiau nimică, căci 

pismătarețulă vecină se făcea din di în 
di totă mai rău. Ce căpăta împrumută 
seu pe credită nu mai plătia nici nu 
mai întorcea omului; ce i-se da spre fo
losință, strica înainte de a înapoia lu- 
crulă stăpânului său. Vădendă acestea 
bunulă vecină, n’a vrută să-i mai dea 
împrumută una și alta și pismătarețulă 
vecină se făcu și mai rău dup’acesta și 
începu să’i facă mari pagube și strică
ciuni. Ce îngrădia elă cfiua, vecinulă său 
îi strica noptea, er vacile i-le prăpădi 
prin otravă.

Lucrulă nu s’a sfîrșită cu atâta. Fi- 
ind-ca după secerișă omulă de omeniă 
nu’șl putu adăposti tote ale lui în șură, 
ci mai făcuse o clăișdră și în curte, 
peste nopte vecinulă său, roșă la inimă 
de pisma lui spurcată, a trecută în curtea 
lui și i-a aprinsă paele. Foculă i-a mis
tuită în flăcări și șura și casa, der tot
odată se aprinse și arse și casa pismă- 
tarețului vecină. Acesta nu se prea su
pără pentru întâmplare, fiind-că elă 
n’avea nimică afară de căsciora lui, și 
apoi celă puțină i-s’a dată prilegiu, 
ca să cerșescă ca ună omă nenorocită 
prin focă.

Bunulă vecină însă ajunse în îm
prejurări forte triste și mai multă de- 
oâtă tote îlă neliniștea gândulă, că acesta 
n’ar fi făcut’o nimeni altulă, decâtă ve
cinulă său pismătareță.

„Dumnedeule", ofta elă, „asta-i o 
grea lovitură! Intr’o singură ndpte să’țl 
pierdl casa și totă, și încă prin răutatea 
și pisma unui omă. Ddr, Domne, totă ce 
am avută eu tu mi-ai dată, ție îmi în- 
credă vieța mea."

Așa gândia bunulă omă și-și puse 
totă încrederea în Dumnedeu. începu să 
curețe păreții, rămași ca nisce ruine, 
ai casei sale arse și cu ajutorulu ome- 
niloră buni începu să’șl zidescă o nouă 
casă.

Intr’o seră ducea pietrii pentru casa 
cea nouă și astfelă se mângâia pe sine:

„Dumnecfeule! tu și ac}I ești tocmai 
așa de avută, cum ai fostă din veci, 
încrederea mea numai în tine mi-o 
pună".

Cum (jicea elă așa, privi spre pă- 
mentă, unde văcju ună obiectă deo
sebită. Era o lădiță frumosă și încă cam 
grea. O puse pe cară și merse mai de
parte gândindu-se :

„Asta de bună semă, că a pierdut’o 
domnulă cela, care a trecută mai înainte 
pe aici cu trăsura cu patru cai. Decă eu 
așă ascunde-o, ar căuta multă după ea, 
și pdte că așă păți-o la urma urmeloră 
rău. N’o facă. Decă am găsită eu acestă 
lădiță, Dumnecjeu a vrută așa, ca să pri- 
mescă pentru ea dela stăpânulă său 
ună mică dară".

Nici nu s’a înșelată. Dumne4eu a 
rânduită pe sema lui mai multă decâtă a 
sperată elă.

Cam rară se întâmplă, ca ună omă 
nenorocită să afle cevașl. Der căile Dom
nului multe și feliurite suntă și celă ce 
se încrede în elă și face fapte bune, nu 
nu va fi părăsită de elă nicl-odată.

Bunulă nostru omă abia merse cu 
lădiță cam 200 pași și âtă că vină în 
urma lui doi călăreți, cari îlă întrebară 
cu groză, decă n’a aflată ceva pe cale?

„Ba da!" dise omulă de omeniă, „o 
lădiță."

„Dă-o iute înedee", strigă unulă 
dintre servitori. „Să nu pierdemă tim
pulă, a pierdut’o domnulă nostru."

„Mare lucru cereți voi dela mine,
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și mijlocele de apărare a școleloră, care 
suntă amenințate greu, precum devedesce 
și afacerea șcdleloră din Nir-Adon, Nir- 
Aoiadă și St. Georgiu-Abrană. Să mergă 
înainte credincioșii diecesei Oradiei-marI 
și Dumnezeu le va ajuta, căci apără 
sfânta causă a limbei și naționalității 
române, și prin acestea a bisericei și 
școlei române!

In camera deputațiloră din Pesta s’a 
începută desbaterea asupra proiectului 
de lege prin care se regulâză instrucțiunea 
în limba grecescă, și anume: nu va mai fi 
fiă-oare elevă din gimnasiu obligată a 
învăța limba elină, ci numai celă ce va 
vrea; in casulă acesta din urmă elevulă 
e obligată apoi a o învăța pănă ce esă 
din gimnasiu. Reforma acesta s’a mo
tivată cu aceea, că ea va face cu pu
tință a cresce bărbați specialiști pe tă- 
râmulă literatul ei și culturei eline, cum 
au Germanii, Francesii și Englesii. De- 
putatulă Kovacs, vorbindă pentru obli- 
gamentulă învățărei limbei grecescl de 
toți elevii gimnasiștl, îi dete o aspră 
lecțiă ministrului Csaky. „Când și unde 
a dată vr’odată d-lă ministru semne, 
că s’a ocupată cu pedagogia teoretică 
și cu sciințele pedagogice? Când și în 
care șodlă a făcută esperiențe în aface
rile școlare ? Pe tăremulă acesta d-lă 
ministru nu pote fi recunoscută nici ca 
diletantă. Ce-i dă lui der acea înaltă 
„cunosoință de sine“ (ou care se laudă 
ministrulă), încâtă să ’ncâpă o reformă 
atâtă de orbă și de adâncă tăiătore?“ 
Astfelă l’a dăscălită deputatulă ungură 
pe fostulă simplu fișpană și adl ministru 
de culte Csaky, care și prin proiectulă 
de lege privitoră la KișdedovurI dove- 
desce pe deplină, că în ce privesce cu- 
noscința și priceperea pedagogiei în ca- 
pulă lui e tabula rasa, ori cum s’ar cjioe 
mai pe românesce: ca ’n palmă. Confe
siunea ce se va produce între elevii gim
nasiștl va fi mare, pentru că e forte 
greu ca ună tînără să se hotărescă înoă 
cu patru ani înainte de terminarea gim- 
nasiului pentru o carieră. Câți tineri nu 
au fostă nevoițl să-și alegă după absol- 
varea gimnasiului tocmai o carieră opusă 
de cea pentru care se hotărîse oa gim- 
nasistă! Astfelă voră fi tineri, cari nu 
voră învăța limba elină, și la urmă se 
voră vede nevoițl neavândă în cătrău 
să s’apuce de filosofiă și filologiă. Ce se 
tacă ei atunci? Dâr ce s’aștepțl dela 
ună Csaky lucru chibzuită!

Dinafară, ț)iarele din Berlină ne 
spună, că ședința dela 12 Maiu a par
lamentului imperială germană a fostă 
prima și cea mai importantă ședință a 
nouei sesiuni. Noulă cancelară ală 
Germaniei, Caprivi, și secretarulă său 
Marschal au vorbită despre politica 
colonială din incidentulă unui proiectă

ce se pusese pe biuroulă dietei im
periale, care cerea ună credită de 4y2 
milidne, pentru scopuri coloniale.

După ce secretarulă de stată Mar- 
schal a espusă în câteva cuvinte ținta 
ce-o urmăresce politica colonială a Ger
maniei și scopulă pentru care este ce
rută creditulă, adecă lățirea creștinis
mului, stîrpirea negoțului cu sclavi, și 
apărarea intereseloră comerciale ger
mane, asigură, că misiunea lui Emin- 
pașa în Africa e împăciutore și nicl-de- 
cum dușmană Angliei, și după ce depu
tatulă Bamberger declară, că partidul său 
aprobeză oreditulă numai cu condițiunea, 
decă guveruulă e gata a declara, că se 
va retrage din Africa orientală și va 
ceda locuia societățiloră private, — luă 
cuvântulă cancelarulă Caprivi, fiindă as
cultată cu cea mai mare încordare.

Caprivi declară la începută, că elă 
va urma politica colonială numai pănă 
unde va fi purtată și sprijinită de vo
ința și de sentimentele națiunei.

„Eu, (j* 30 Caprivi, dela începută 
n’am fostă prietinulă politicei coloniale; 
aoum însă sunt convinsă, că așa, după 
cum stau lucrurile, nu putemă să ne re- 
tragemă fără a ne pierde vada și fără 
perdere de bani; suntemă siliți să mer- 
gemă înainte pe calea apucată odată. 
Eu nu potă să stau adl înainte cu ună 
programă ală politicei coloniale; nu 
potă să vă spună, că ne trebue încă 
atâtea și atâtea milione; der credă, că 
voiu pute dobândi ore-care încredere și 
la partida d-lui Bamberger, când de
clară, că nu sunt ună fanatică ală po
liticei coloniale, că aoestă politică mă 
lasă rece și că sfatulă meu va fi. tot- 
deuna să nu mergemă mai departe de- 
câtă pănă unde cere ondreași interesele 
Germaniei.

„Trebue să se recunoscă, continua 
Caprivi, că dmenii la începută și-au fă
cută unele ilusiunl despre bogățiile, cu 
cari Africa ne va recompensa jertfele. 
Acum vedemă, că cu muncă statornică 
vomă isbuti numai să ne întorcemă chel- 
tuelile, ca să putemă încrede apoi afa
cerea societățiloră particulare... Pricinui- 
torulă mișcărei coloniale a fostă spiri
tual națională, care nu’șl mai găsia 
obiectă, după cele două mari răsboie 
gloridse. Entusiasmulă a fostă mai mare 
deoâtă consciința stărei lucruriloră din 
Africa și deci s’au trimisă acolo Omeni 
și baul, unde n’avemă ce căuta...

„Temerile, că posesiunile coloniale 
ar pute să ne pricinuescă neajunsuri în 
casă de răsboiu, nu mi-se pară înteme
iate. Decă vomă învinge în Europa, pu
țină ne pasă de pierderea vre-unei co
lonii în timpulă răsboiului. Trebue să 
ne gândimă, că in viitorii vomă avi se ne 
luptămă cu puteri cu multă mai mari și 
în forță și in bani și pentru aceea Ger-

mania e datore să se gândăscă și la întă
rirea puterei sale maritime... Ne vomă sili 
totdeuna să respectămă drepturile stre
ine și să apărămă drepturile Germaniei. 
Eu credă, că vomă pută conduce po
litica colonială așa, ca să nu sufere ni- 
mioă politica generală germană și să nu 
se atingă sentimentulă de dreptă ală 
mândriei naționale11.

Vorbirea cancelarului Caprivi a pro
dusă o impresiune forte bună la t6te 
partidele și sinceritatea lui a câștigată 
pe toți.

Proiectulă de lege militarii, prin 
care se sporesce armata germană încă cu 
18,500 de omeni, a dată pricină la în
semnate desbaterl în parlamentulă ger
mană. Feldmareșalulă contele Molke a 
vorbită pentru primirea proiectului, 4i- 
cândă între altele :

„Deși orizontulă politică e mai li
beră de nori amenințători și puterile es- 
terne ne dau asigurări despre intențiunile 
loră paclnice, totuși vreu s’arătă gra- 
dulă de siguranță, ce pote resulta pentru 
noi din aceste împrejurări. S’a disă, că 
Principii și guvernele provăcă răsboiele. 
A4l nu mai e așa, a4l avemu numai răs- 
bdie între popore; în popore zacă ele
mentele, ce amenință pacea; înăuntru 
clasele nemulțămite cu sortea loră, în 
afară nisuințele de naționalitate și de 
rassă, care potă aduce răsboiulă și fără 
voia guverneloră. Dăcă isbucnesce acum 
răsboiulă, care deja de mai multă de 4ece 
ani oscileză asupra capeteloră nâstre, oa 
sabia lui Damocle, nu se pote prevedă du
rata și greutatea lui. Suntă cele mai mari 
puteri ale Europii, care stau înarmate ca 
nicl-odată. Pote durașepte, treizeci de ani. 
Când e vorba deci de esistența impe
riului, de durata ordinei sociale, de ci- 
vilisațiă și de sute de mii de vieți ome
nesc!, cestiunea baniloră jooă ună rolă 
secundară. Der orl-câtă de strălucită ar 
fi stată finanțele nostre, adl totă amă 
ave inimiculă în țeră, decă amă fi lipsiți 
de mijloce de apărare. Căci de ani e 
sabia, care ține sabia în tăcă și apără pacea. 
Trebue să completămă puterea ndstră 
pe apă și pe uscată, pentru ca să apă
rămă pacea, ori decă ni-se impune răs
boiulă, să’lă purtămă cu ondre și cu suc- 
oesă. Credă, că tote guvernele se silescu 
sinceră să susțină pacea. întrebarea e însă, 
că ore voră fi în stare? Vecinii noștri 
din ostă și vestă dau cele mai paclnice 
asigurări, cu tote astea îșl continuă ne
curmată pregătirile loră de răsboiu. 
Potă fi prețiose acele asigurări de pace, 
der siguranța 0 aflăm u numai la noi.11

„Kreuzzeitung“ a publicată 0 co
respondență din Londra, în care se dice, 
că acum doi ani prințulă Bismarck și-a 
dată înzadară ostenela, ca să’nduplece pe 
guvernulă englesu a încheia 0 alianță de
fensivă și ofensivă cu Germania. Unele

4iare germane n’au dată credământă 
acestoră împărtășiri, der la rândulă său 
„ Allgemeine Zeitung“ din Miinchen spune, 
că relațiunile ce esistă a4l intre Anglia 
și Germania au ca basă anumite învoeli 
asupra raportului Angliei cătră tripla 
alianța.

SUIRII,K PILEI.
3/15 Maiu in Brașovîî. In sera ajunului 

4ilei de 3/15 Maiu ună numără frumosă de 
Români s’au întrunită în sala casei de 
dare la semnă dela pâlele Tâmpei, unde 
au serbată amintirea acestei mărețe și 
veclnică neuitate 4^e** * *

Adunarea generală a „Associațiunei 
Transilvane11, după scirl private sosite din 
Sibiiu, se va ține de rândulă acesta în 
Augustă la Reghinulă săsescă. 
Decă membrii se voră presenta în nu
mără câtă mai uumărosă, se voră pune 
în discusiune cestiunl literare și econo
mice importante, se voră da informa- 
țiunl esacte și despre frumosa înaintare 
a internatului și a școlei civile de fete, 
er dintre damele, ce se voră presenta la 
balulă arangiată cu acea ocasiune, se va 
premia cu 4 napoleond’orl (cam 38 fi.) 
acea domnă seu domnișâră, care va ave 
celă mai frumosă costumă națională din 
Transilvania, âr nu imitațiune după 
costumele din România. Decă se voră 
afla două costume ardelenescl de aceeași 
frumsețe, se voră împărți premii la două 
dame de câte 2 napoleond’orl. Premiarea 
se va face în pausă.* * *

Din Vațtl în Seghedinii. „Luminăto- 
rulă“ spune, că colaboratorulă său d-lă 
I. V. Barcianu, care a fostă condam
nată la șese luni închisâre de juriulă 
ungurescă din Aradă, pentru-că în nu- 
mitulă diară a apărată interesele popo
rului română, dela 1 Maiu n. se află 
mutată din Vață la Seghedină.* * *

0 rară sSrbătore familiară în Năsăudîi. 
Ni-se scrie: Vasilie Mureșianu, învăță- 
toră normală în pensiune, șl-a serbată 
nunta de aură la 5 Maiu n. 0. în oerculă 
familiei sale. Veteranii iubilanțl suntă 
sănătoși și bine conservați. Dânșii au 
dusă 0 viâță regulată și au fostă cruță- 
torl. Oeloră 7 copii ai loră, trei feciori 
și patru fete, li-au dată 0 crescere bună, 
așa că pe toți cei 6, câți mai trăescă, 
se bucură a-i vede în stare bună, sănă
toși și îndestulițl cu sârtea loră. Totă 
în acestă di, fiulă celă mai tînără, Dr. 
Severă Mureșianu, profesoră la șcâla de 
arte din Iași, șl-a serbată cununia sa 
cu d-ș6ra Emilia Popasu în Caransebeșă. 
Tînără păreche la 7 1. c. sera a sosită 
în Năsăudă la casa părintâscă, unde 
de-asupra întrărei se afla ună arcă corn-

dragii mei“, răspunse omulă. „Der vreu 
s’o ducă eu însu-ml la domnulă vostru. “

„Ei, grăbesce-te der“, răspunseră 
servitorii, er bietulă omă îșl desfăcu oa- 
lulă din hamă, luâ lădița, încăleca ca- 
lulă, formară oâte-șl trei ună șiră și se 
duseră mai departe. In ourândă se întâl
niră cu alțl doi călăreți, cari eșiră înain
tea celorlalți și le 4iser&> contele s’a
oprită tocmai în sătulă vecină și vre 
să audă veste despre lădița perdută.

„Averea pierdută este aiclu, răspun
seră servitorii. „A aflat’o omulă ăsta și 
i-o va da în mână numai decâtă.“

Ca două pasări, așa sburară îndărătă 
cei doi călăreți.

Când ajunse bunulă economă la lo- 
culă destinată, domnulă sta la pdrtă, 
așteptândă. Elă era ună conte, omă în 
slujba statului, a cărui nevastă se trăgea 
dintr’o viță de prință. In mica lădiță 
erau inele și mărgăritare scumpe, oro- 
Idge și alte scule prețiose cam în sumă 
de 500,000 taleri.

Omulă de omeniă se dădti josă de 
pe cală, se duse dreptă spre oontele și’i 
4ise:

„Etă, Măria Ta, aici este lădița, așa |

1 
cum am găsit’o. Am adus’o cu mine. 
Nici nu m’am atinsă de ea. Dumnedeu 
să mă apere să țină ceva ce nu este 
ală meu.“

Contesa desfăcu numai decâtă lădița 
și văc|u, că tdte suntă la loculă loră.

„Bunule omă“, dise contele, „cu ce 
să-ți răsplătescă credința ta pentru-că 
tu ai fi putută merge cu lădița asta în 
lume?“

„Ah“, răspunse bunulă omă, „cu 
câteva c|ile înainte de asta mă țineamă 
fdrte bine. Aveam casă șl-o șură plină 
cu bucate, der ună vecină pismătareță 
mi-a pusă focă și tote mi-au arsă, așa 
că acum sunt celă mai săracă omă. 
Der mi-am pusă încrederea în Dumne- 
d.eu.“

Contele se uita la contesă, acesta 
la elă. Atunci clis0 contele cătră ună 
argată ală său:

„Adă punga cu bani și uneltele de 
scrisă. “

Argatulă împlini numai decâtă po
runca domnului șău, er contele umplu 
totă masa cu bani și întorcendu-se cătră 
economă 4ise:

„Primesce, omule cinstită, der ne
norocită, înainte de tote acești 500 de

taleri. Acum scriu 0 scrisore la dom
nulă tău, care e fratele tatălui meu, ca 
să te scutescă pe doi ani de totă 
darea.11

Bietulă omă, mișcată în sufletulă 
său, nu putu 4ice nimică. In urmă a în
cepută să grăescă așa:

„Dumnedeule! asta e pre multă. Eu 
atâta nu potă lua. Ce să facă eu cu 
atâția bani? Voră gândi omenii că n’am 
ajunsă la acești bani pe cale cinstită. 
Ah, milostive domnule, dă-ml numai 
atâta, ca să’ml potă lua 0 văcuță. Atâta 
mi-e de ajunsă.“

„Și asta vei ave-o“, răspunse con
tele, „ba încă și mai multe, îndată ce 
voiu sosi eu acasă. Der trebue să pri- 
mescl ce’țl dau și acum. Tu ești vred
nică și de mai multă. întinde cu curagiu 
mâna la bani. Ia-i și du-te cu ei veselă. 
Ai tăi suntă.u

Bietulă omă sta uimită, murmura 
ceva neînțelesă și veni în mare încurcă
tură, așa că nu voia cu nici ună preță 
să se întindă la bani. Atunci contesa 
puse banii într’o punguliță și’i vîrî ea 
însăși înfttraista omului, âr contele i-o 
acățâ după grumadl.

„Acum du-te cu Dumne4eu“, 4* se 
contele. „Slugile mele te voră însoți 
pănă acasă la tine.11

Vă puteți închipui cu câte mulță- 
mirl și închinăciuni se va fi despărțită 
omulă nostru de contele și contesa. De 
buouriă elă nu putu să mergă călare pe 
cală, ci se ducea pe josă alături de elă. 
Pe drumă dioea adese-orl:

„Dumne4eule, tu și a4l ești tocmai 
așa de avută, cum ai fostă din vecl.“

Când ajunse la căruțulă său, vru să 
mâne pe servitorii contelui îndărătă. 
Der aceștia răspunseră:

„Nu mergemă, căci amă primită po
runcă, ca să te ducemă de-a dreptulă și 
în grabă la domnulă tău.“

Merseră așaderă de-a dreptulă în 
castelă. Domnulă moșiei se miră, că 
unde umblă așa de târ4iu slugile rude
niei sale. Der îndată ce desfăcu și ceti 
scrisorea contelui, 4is®:

„Ah, așa-deră astfelă stă lucrulă. 
ț)eu, bunule omă, norocosăai mai fostă. 
Der nepotulă meu n’a hotărîtă tocmai 
bine: doi ani a fi scutită de dare? Ce 
felă de dreptate este asta? Eu te scu
tescă de dare nu pe doi, ci șepte ani.
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pusă din cununi de flori, de oare depin
dea o tablă, cu inscripțiunea „Bine ap 
venita !u Capela pompierilorti voluntari 
din locă îi întâmpină cu intonarea dife- 
riteloră piese îndatinate la atari oca- 
siunl. Părinții împreună cu consângenii 
au felicitata tînăra păreche. Bucuria și 
impresiunea făcută nu se pâte descrie. 
A doua cji s’au întrunită nâmurile la 
prâncja, unde toastele îndatinate înoă 
n’au lipsita. Tînăra păreche a plecata 
la Iași, însoțită de iubirea tuturora ru- 
deniilora și celorlalți cunoscuțl din Nă- 
săudă și din jura. însemna aoi, că Dr. 
Severa Mureșianu, la demnulă veterani- 
lora săi părinți de a se căsători, oăol ei 
sunta bătrâni,—tatăla său de 83 de ani 
— răspundea totdăuna: „Nu vă temeți, 
Tatăla cela cerescă vă va ține până vă 
veți serba nunta de aura a fericitei 
D-Vostre căsătorii de 50 de ani, și în 
acea cji mă voiu cununa și eu.“ A 4* 8® 
și șl-a ținuta cuventula. Dumnedeu să-și 
reverse darula său asupra loră, pentru-ca 
să pătă fi spre îndoită mângâiere fericiți- 
lora jubilanțl! — Unu afinii.

♦* *
Pensionata. D-lă Isaia Precupfi, no

tară în Nimigia, după cum ni-se scrie 
din Năsăuda, a ceruta să fiă pensionata, 
retrăgându-se la proprietatea sa din 
Piatra.

* * *
Conscrierea porumbilora. Ministrul a 

de interne, atrăgândă atențiunea asupra 
folosului, ce sunta chemați a’la face po
rumbii de scrisori în timpa de răsboiu, 
a data o ordinațiune, ca să se facă o 
conscriere a porumbilora potriviți pen
tru serviciulă de corespondență. Resul- 
tatele conscrierei au să se facă cunoscute 
ministeriului. * * *

Procesiune. Ni-se scrie: Inteligența 
română din comuna Călugări (comitatula 
Bihorului) în diua Inălțărei Domnului, 
10 (22) Mai, decă timpula va fi favora
bila, îndată după eșirea din biserică va 
merge în procesiune împreună cu tota 
poporula la Izbucă, unde se va face sân- 
țirea apei și se vora ceti rugăciunile 
obicinuite. * * *

Lăcuste. In tota ținutula Seghedi- 
nului s’a ivita în masse lăcuste maro
cane. Poporațiunea e cuprinsă de groză, 
deărece lăcustele sunta deja pe sămănă- 
turl și astfela periculula e mare. S’au 
începută lucrările de nimicire a lăcus- 
teloră. * * *

Din comitatul^ Sătmarului primima 
deja a doua plângere contra abusului 
detestabila comisa la alegerea de can- 
toră-învățătoru .în comuna română gr. c. 
ArdusatO, întâmplată în sărbătorile Paș- 
tiloră. E neesplicabila, cum a putută d-la

administratorfi interimalfi alfi Ardusatu- 
lui, parochulfi din Tamaia, căruia i-a 
fosta încredințată conducerea alegerei, 
să pună în candidațiă pe unfi individfi 
necualificatfi și să sufere ca acesta să fiă 
preferită celorlalți concurențl cualificațl 
și vrednici. Și-a uitatfi părintele dela Ta
maia, că aici e vorba de interesulfi cul
turală alfi unei comune românescl, și încă, 
după cum ni-se scrie, alfi unei parochii 
de frunte, care are 124 de copii de 
școlă ? Decă șl-a uitatfi d-sa, sperămfi. că 
nu’șl va uita Prea Ven. Consistoriu com
petentă, a căruia atențiune o atragemfi 
asupra acestui casă.

* * *
Orașîî fără aruncă comunală. Orașula 

Neuhausel (Nouezanski) din comit. Nyi- 
tra nu va ave în 1890 niol unfi aruncă 
comunală, deârece municipiulii a ștersfi 
din bugetulfi cheltuelilorfi orașului 6000 
fl., și așa s’a ștersfi arunculfi de 10°/0, 
ce se plănuise. * * *

Convocări. Adunarea generală a 
„Reuniunei învățătorilorfi români gr. c. 
din giurulfi Gherlei11 se va ține în 
Deșii a 3-a și a 4-a cji de Rosalii.
— Adunarea generală a Reuniunei în
vățătorilorfi români gr. cat. din Mara- 
mureșfi este convocată pe diua de 29 
Maiu st. n. în comuna Săliscea de susu.
— Adunarea generală a Despărțămân
tului XVII alfi „Associațiunei Transil
vane11 este convocată pe 2 Iunie st. n. 
în comuna Cuieșdiu. — Adunarea gene
rală a „Reuniunei învățătorilorfi români 
sălăgienlu se va ține în 5 Iuniu st. n. 
adecă a treia cji de Rosalii, în comuna 
Er-Hotoană, (Er-Hatvan) cu care ocasiune 
se va arangia și o petrecere în favorulfi 
bibliotecei școlei gr. cat. din Hotoanfi. 
învățătorii români sălăgeni cum și toți 
amicii școlei și cui turei nostre suntfi in
vitați a lua parte.

* * *
Virtutea ungurescă. Contele Guido 

Karatsonyi e întemeiătorulfi premiului 
pentru virtutea feciorelorfi ungurescl în 
Szent Ivan. Decă contele ar fi sciutfi 
ce greutăți pregătesce premiulfi său pos
terități, de sigură, că nicl-odată nu s’ar 
fi însuflețită pentru idea premiului vir
tuții ungurescl Dela rnortea lui, judecă
torii virtuții întâmpină totfi mai mari 
greutăți a afla fete de țărână, vrednice 
a pune corona de rose pe capă și a lua 
premiulfi. In anulă trecută nu s’a pu
tută fafla o „feoioră a rosei11 ,| er în 
anulă acesta juriulă voia să premieze pe 
o fată tinără, anume Therese Schuk, der 
nici acesta nu s’a doveditfi cu virtute 
trainică și așa va trece și anulă 1890 
fără „feciora rosei“. Deja înainte cu 
o săptămână, când se istorisia, că d-șora 
Therese Schuk e luată în considerare ca 
feciora rosei, se asigura în Szent-Ivan

că e în jocă protecțiunea. Mai ântâiu, 
se rpce, d-șora Schuk nu e țărancă, ci 
fiica unui funcționară, și alfi doilea . . . 
hei, ceea ce se Zi°ea ai® doilea, s’a do
vedita de atunci încâce. Tânăra fată, 
care avea să fiă distinsă înaintea tutu
rora fetelora din Szent-Ivân pentru vieța 
ei esemplară, a născută ună băețașfi să- 
nătosă, și orl-câtă de tristă e acestfi in
cidență pentru administratorii fondului 
„feciârelorfi virtuose11, trebue să se mân
gâie cu faptulfi,' că mama și oopiiulă 
amăsurată împrejurărilorfi se află bine.

ZDizx Sin.6d.e_
Avendu la îndemână diferitele 

rapdrte ale SinodelorO eparchiale 
ale bisericei românesc! gr. or. din 
Transilvania și Ungaria, estra- 
gemu cu privire la mișcarea și 
starea acestei bisericesc! la finea 
anului 1889 următbrele date:

In archidiecesa română gr. or. a Si- 
biiului starea clerului, în frunte cu ună 
Metropolită și Archiepiscopă se presentă 
astfelfi : In centru se află cu totulfi 12 
persone bisericescl, âr în afară se află: 
30 protopresbiterl tractuall; 1 proto- 
presbiteră emerită; 5 administratori pro- 
topresbiterall; 828 parochl; 13 adminis
tratori parochiall, 57 capelani; 4 dia
coni, la olaltă așaderă derula archidiece- 
sanu cu finea anului 1889 a constată 
peste totă din 950 persone.

Comune bisericescl suntă în archi- 
dieoesă 949; Fiiii 240; Familii 156,092; 
Suflete 710,857 și adecă bărbați: 356,293, 
âr femei 354,564. Față cu anulă trecută 
1888, num&ulu sufletelor# a crescută cu 
6755 suflete.

In decursulfi anului 1889 au răpo
sată 26 preoți, cu 3 mai puțină ca în 
anulă de mai ’nainte. ChirotonirI s’au 
săvîrșită 22. Teologi în seminarulă An- 
dreiană în anulă 1888—9 au fostă 76, 
er cursulfi estra-ordinară l’au cercetată 6.

Dela biserica gr. or. au trecuta la 
alte biserici 177, er dela alte biserici la 
cea gr. or. 243, deci biserica gr. or. 
a câștigată 66 suflete. Biserici nouă s’au 
zidită 2.

Numărulă celoră ce sciu ceti și scrie 
față cu anulă de mai ’nainte s’a sporită 
în modă însemnată. Socotindu-se în per- 
cente, acestfi numărfi se presentă în ge
neralii cu 21.5 °/0.

Concubinatele față cu anulă de mai 
’nainte s’au împuținata cu 1536, er nasce- 
rile nelegiute cu 196.

Institute de învtfțămentu are archi
diecesa : în Brașovfi ună gimnasiu mare 
cu 8 clase, o școlă reală cu 4 clase și o 
șcâlă comercială cu 3 clase. Numărulă 
totală ală elevilorfi dela aceste trei insti
tute e de 396.

Afară de aceste mai are archidie-

cesa unfi gimnasiu inferiorii în Bradu 
la care cu finea anului erau 95 de 
elevi.

In secțiunea pedagogică a seminaru
lui Andrei anii erau 49 elevi.

La șcdlele poporale au foștii în anulă 
trecutfi copii obligați a cerceta șcâla 
91,552 ; dintre aceștia au ceroetatii șoăla 
în semestrulQ I 57,126 seu 62°/u. Față 
cu anulfi trecutfi numărulă copiilorfi obli
gați la școlă a crescută cu 1856, âr ală 
celoră, cari au cercetată șcdla, a cresoutii 
cu 2,555.

Grădine de pomărită au 461 co
mune.

Averea totală a șcâleloră e socotită 
cu 933,811 fl. 39 cr. Venitulă totală anuală 
cu 75,635 fl. 69 cr.

Salariele solvite învățătorilorfi în în- 
trâgă archidiecesa dau suma de 168,674 
fl. 60 cr. In termina mijlociu se vine 
pe unfi învățătorii 170 fl.

Șcâle proprii se află în cele 1214 
comune bisericescl (dintre cari 938 ma- 
tre și 276 filii) cu totulfi 770. Nu sus
țină șcdlă propriă 444 comune biseri- 
oescl.

Dintre acestea suntfi afiliate la șcdle 
românescl din alte comune cu totulfi 221, 
âr restulfi de 223 comune bisericescl suntă 
avisate la școle ungurescl, în specială la 
șcdle de stată 40, la șcdle comunale 
77 etc.

Numărulă totală ală învățătorilorfi 
e de 893. Dintre aceștia 326 suntfi nu
mai tolerați, neavândă cualificațiunea pre
scrisă de lege.

La institute de învățământfi nero
mânesc! (preparandii, gimnasii, șodle reale 
etc.) se află 511 elevi.

Diurnele și viaticulu deputațilorfi si
nodali‘s’au statoritfi în sumă totală de 
1784 fl. 80 cr.

Diecesa română gr. or. a Aradului. 
Se scie, că Episcopia română gr. or. a 
Aradului are două Consistore, unulă în 
Aradfi și altulfi în Oradea-mare.

De jurisdicțiunea Consistoriului din 
Arad# se țină: 11 protopresbiterate cu 
306 comune matre și 87 filii; 392 paro
chii sistemisate și 333 biserici. Numă- 
rulfi poporațiunei în 1889 a fostfi de 
351,169 suflete. S’au născută în 1889 cu 
totulfi 16,907; au murită 14,076. Popo
rațiunea a crescută deci cu 2,829 suflete. 
Dela biserica gr. or. au trecută la alte 
biserici 136 indiviZl, er dela alte bise
rici la cea gr. or. 44.

Statulă clerului la finea anului tre
cută a constată peste totfi din 409 per- 
sone bisericescl, între cari 390 paroohl. 
La institutulă clericala se află 68 elevi. 
Au răposată în an. trecută 14 preoți, s’au 
hirotonită 22. Biserici nouă s’au zidită

Der asta încă nu e destula ! Va fi bine 
— nu-i așa ? — decă îți voiu da lemne 
din pădurile mele, ca să’țl taci casă!“

„Ah, Dumnedeule!“ numai atâta a 
putută să dică bietulă economă, și de 
bucuriă nici nu soia unde se află.

„Oh, milostive domnule11, continua 
elfi, „mie mi-a datfi domnulfi conte 500 
de taleri. Etă banii ăștia mulțl în traista 
asta. Te rogii îngrijesce d-ta de ei, pănă 
voiu ave lipsă de ei. Mie pote să mi-i 
fure cineva forte curândfi.u

Domnulfi primi rugarea omului și 
cu acestea economulfi se duse acasă, der 
n’a putută să dormă noptea întregă. Totfi 
mereu îi trecea prin minte, cum l’a aju
tata Dumnedeu în nenorocirea lui, a în
cepută să-’șl clădescă curândfi casa și 
când îi fu gata și grajdulfi, ună carfi cu 
patru cai se opri înaintea porții lui și 
îndărătulfi carului două vaci frumose. 
Unfi slujbașa alfi contelui îi dise:

„Doră ai creduta, nu-i așa, că con
tele nostru și-a uitată de vaci ? Etă aid 
suntfi două. N’a vruta să ți-le trimită 
pănă nu’țl era gata și grajdulu. Ce este 
pe carfi, totfi e alfi tău, bunule omfi. 
Duți-le numai în casă.11

Pe cară erau unelte pentru casă, de 
ale mâncărei și alte multe mărunțișuri.

Omulă vătjându-le acestea, amuți și 
nu scia cum să mulțămâscă lui Dumne- 
(jău și contelui.

Der numai acum urmeză ceea ce 
servesce de cinste și laudă omului de 
omeniă. Omulă nostru adecă a iertată 
tâte vecinului său pismătarețfi. Acesta 
era golă, prăpădită și lovită de bâle, 
ca vai de capulă lui, și cum umbla la 
cerșită din casă ’n casă, ajunse și la ve- 
cinulă său de odinioră, care-i 4ise:

„Vai, Dumnezeule! Vecine ce ți-s’a 
întâmplata, ce-a fosta să pățescl! Vino 
în casă! Eu îți iertă totă. Totă mi-am 
uitata. „Când flămândesce dușmanulă tău, 
dă’î să mănânce,11 așa cjice Domnulă. 
ȘedI și să-ți dau ceva de mâncare.

Bunătatea acesta întru atâta îlă 
mișcă pe făcătorulă de rele, încâtă că- 
dândfi în genunchi, a mărturisită totă 
și i-a făgăduită că se va îndrepta.

„Decă-’țl vei tine făgăduința,11 dise 
economulfi, „eu te țină la casa și la 
masa mea, căci și așa am lipsă de 
ajutoră.11

Acâsta o și făcu bunulă omă și când

vedea elfi, că dușmanulfi său de odinioră 
se îndreptă, adeseori îi venia în minte, 
ce-a Zisâ Iosiffi frațilorfi săi: „Voi ați 
gândită rele în potriva mea, der Dum- 
nedău tote le-a întorsfi spre bine!..... 11

(Vin nemțesce.') JJ.

H o ț ii 1 ti.
— Poveste rusescă, de, Safranon. —
A fostă, unde a fostă, destulă c’a 

fostă odată o păreche de omeni și Dum
nedeu i-a dăruită o’unfi copilă, pe care’lă 
botezară Ivană. Bătrânii crescură pe 
Ivană pănă ce s’a făcută mare, și când 
era mare i-au 4is^:

„Ei, băete! pănă acum te-amfi cres
cută noi, de-aici înainte însă ține-ne tu 
pe noi — pănă la câsulă morțiiu.

La acestea Ivană răspunse:
„Decă m’ațl crescută pănă acuma, 

ține-ți-mă pănă ce’mî voră cresce mus
tățile.11

Bătrânii ținură pe Ivană pănă ce 
i-au crescută mustățile și atunci i-au Zisă:

„Ei, băete! acuma ai mustăți, de 
aici înainte dâr pârtă tu gândulă de noi 
— pănă la morte.11

Ivană însă le răspunse așa:

„Dâcă m’ațl ținută pănă acuma, 
pănă când mi-au crescută mustăți, ține- 
ți-mă totă voi pănă’ml va cresce și 
barba11.

Ce era de făcută ? Bătrânii au ținută 
pe Ivană pănă i-a crescută și barba, âr 
atunci cerură dela elfi să’șl împlinescă 
făgăduința.

„Ei, băete!“ Zise tată-său, „acuma 
ai și barbă, de a4l înainte der datoră 
ești să te îngrijescl de traiulfi nostru.u

„Decă m’ațl ținută, pănă ce mi-a 
crescută și barba11, răspunse răsfâțatulfi 
Ivană, „țineț:-mă pănă voiu și îmbătrâni11.

Bătrânulă neputândă să mai sufere 
obrăznicia lui Ivană, s’a dusă la dom
nulă său de pământă să-’șl pârască co- 
pilulă. Domnulă a chiămată la sine pe 
Ivană și se răsti la elă Zicându-’i:

„Mă, lipitdre! de ce nu vrei tu să 
hrănescl pe tată-tău și pe mamă-ta?“

„Dăr cum să’i sciu eu hrăni,11 răs
punse Ivană, „dâră n’o să mă pună pe 
furate?! Să lucru nu m’au învățată, er 
ca să ’nvăță acum e prea târZiuu!

„Ce-mi pasă mie/ răspunse dom
nulă răstită, „chiar de-ai fura, de pă
rinții tăi trebue să te îngrij escl; nu vrâu 
să-i mai audă plângându-se asupra ta.u
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în anulă trecută 5. Concubin ate au 
fostă mai puține cu 357 ca în anulă de 
mai ’nainte.

Școle pe teritorulă acestui Consiș- 
toriu suntă 397, mai multe cu 8 ca în 
anulă trecută. Numărulă copiiloră obli
gați la șoola de t6te cjdele a fostă de 
37,239, er la școlade repetițiune 14,469.

La institulă preparandială se află 
127 elevi.

De jurisdicțiunea Consistoriului din 
Oradea-mare se ține ; 6 protopresbiterate 
ou 243 parochii matre și 116 filii. La 
finea anului 1889 au fostă aplicați pe 
teritoriulă acestui Consistoriu ou totulă 
219 preoți; au răposat 3 preoți; s'au hiroto
nită 3 clerici. Numărul ă sufleteloră a fostă 
la finea anului 169,612. S’au născută 9970, 
au murit 7604, prin urmare poporațiunea a 
crescută cu 2366 suflete. Dela biserioa 
gr. or. au trecută la alte biserici 36, dela 
alte biserici la cea gr. or. 32.

Scole în cele 307 comune bisericesol 
de pe teritoriulă Consistoriului din Ora
dea-mare suntă 246 cu 204 învățători; 
în 28 de scdle funcționeză preoții ca în
vățători, er în 14 scole posturile de în
vățători nu s’au putută ooupa din lipsa 
de concurențl. Scole de repetițiune suntă 
76, de grădinărită 45, de gimnastică 43. 
In decursulă anului frecuentațiunea șco
lară a ajunsă cifra de 49°/u.

In intriga diecesă gr. or. a Aradului 
numărulă credincioșiloră români gr. or. 
este de 520,781. Poporațiunea română 
gr. or. de pe întregulă teritoriu al acestei 
diecese a crescuții cu 5197 indivicțl. Mo
ralitatea și simțulă de pietate este în 
stare bună, cum dovescă numărosele și 
frumosele daruri și fundațiunl făcute de 
diferiți credincioși pentru biserică.

Diecesa română gr. or. a Caranse
beșului. In cele 10 protopresbiterate ale 
diecesei poporațiunea cu finea an. 1889 
era de 358,998 suflete, dintre cari 186,196 
bărbați și 181,226 femei. Față cu anulă 
1888 poporațiunea a crescută cu 8424 su
flete, cu tote că în protopresbiteratulă 
Lugoșului poporațiunea din causa prea 
mărei sărăcii a scăcjută în acestă ană 
cu 534 de suflete parte prin emigrări, 
parte prin treceri la alte religiunl. S’au 
botezata 12,884; au murită 10,312. Nu
mărulă botezațiloră a întrecută pe ală 
morțiloră cu 2572. Pe teritoriulă acestei 
diecese s’au aflată case locuite de cre
dincioși români gr. or. 66,138, adecă 
mai multă cu 2,024 ca în anulă de mai 
nainte.

Dela alte religiunl au trecută la re- 
ligiunea gr. or. 179; dela cea gr. or. 
la altele 103 persone. Concubinatele cu 
finea anului 4962; mai puțină cu 126 ca 
în 1888.

In diecesă suntă: comunități matre 
313, filii 36; la olaltă 349 cu 323 bi
serici și 5 capele. Parochii 386. Persone 
bisericesol 405; între acestea suntă 7

protopresbiterî, 3 administratori proto- 
presbiterall, 105 parochl, 255 adminis
tratori parochiall etc.

In diecesa aoăsta cu 1 Ianuarie 
anulă viitoră voră întră în vigore nouăle 
statute ale fondului pentru pensionarea 
preoțiloră deficiențl. Pensiunea e fixată 
pentru protopresbiterl cu 800 fl. la ană, 
pentru preoții din parochii de frunte 
600, din parochii de mijlocă 500, et 
din parochii mai slabe 400 florini la ană.

și scrie, și încă bine și la înțelesă, ră
pită de bucuriă luă cuventulă, pentru 
a rosti celoră de față o vorbire, care 
electrisă inimile copiiloră și stârse la- 
creml din ochii părințiloră și ai celoră, 
ce erau de față. D-sa dărui tot odată 10 
fl. cu scopulă, ca cu jumătate din ei să 
se cumpere cărți și unelte de scrisă pe 
sâma copiiloră săraci, 6r cu restulă de 
5 fl. să se pună basă la ună fondă de 
premii pentru oopii. Pentru acestă fondă 
dărui și M. 0. D. vice-protopopă 5 fl., 
pentru ceea ce în numele comunei bi- 
sericescl vină a esprima marinimoșiloră 
dăruitorl căldurdsă mulțămită.

După o pausă de câte-va minute 
urmă esamenulă din socotelă seu mate
matică. Cele 4 operațiuni matematice 
băeții le sciau pe deplină; cu preci- 
siune admirabilă sciau ei să-ți răspuncjă 
la diferite întrebări din vieța practică și 
să-ți faoă socotelă atâtă numai așa, din 
minte, oâtă și cu numeri la tablă.

După acestea se esaminară băeții 
din celelalte obiecte prescrise, se cetiră 
clasificațiunile și în urmă s’au împărțită 
ca premii între școlari și școlărițe 8 fl. 
50 cr.“

După acestea credemă, că nu mâi 
e lipsă să publicămă laudele, ce le aduce 
corespondentulă nostru bravului învăță
toră din Sâncelă, d-lă Teodoră Pănădianu, 
dedrece lauda d-sale este esprimată aci 
prin fapte. Să trăiescă!

paseri îucântătore. In acestă vale se is- 
biră mai întâi Românii cu Ungurii în 
1848, înfrângendă și alungândă Românii 
cu mare perdere pe Unguri, cari veni
seră asupra loră dela Aiudă.

Probeză mai încolo ună altă nume, „Bo
gota iau, care este o poiană încunjurată de 
tote părțile de munți și păduri, și în care 
asemenea, pe lângă alte paseri, mai 
cântă vera și cocoșii de pădure, sdu cum 
le cjicemă noi: Huhurezi. Numele „Bogo- 
loia“ negreșită, că vine dela „Vogel-au.“

Mai avemă și a 4-a probă: „Bilaguu, 
ună feliu de căldare, închisă despre 
răsărită, apusă și mecjă-cli de păduri și 
ună mare deală, în care se adăpostescă 
primă-vera și tomna vitele nâstre de 
vânturi reci, ca „Crivățulă“ și „Turdea- 
nulău. Și acestă Bilagă fără îndoelă s’a 
chiămată dre-când „Filager11 (cetesce; 
„Filoager“-bilag).

Tote aceste locuri mândre, frumose, 
romantice și roditdre merită să le vetjă 
fiă-ce omă de inimă și iubitoră de 
cultură.

Ca să se convingă cineva, că Cri
căulă a fostă 6re-când coloniă germană, 
mai avemă și alte trei probe: a) Bise
rica reformată în stilă gotică, forte fru- 
mdsă, în miniatură aprope așa de fru- 
mosă, ca biserica dela Argeșă. b) Totă 
câmpulă Cricăului e cu fundamente tari 
și mari de petră; ori unde vei cerca să 
faci o fântână, o pivniță, vei da de ast- 
feliu de fundamente, c) Tipulă popula- 
țiunei și numele locuitoriloră, afară de 
familia Muntenesciloră, Lupșanesciloră 
și Truțaesciloră, cari tote dovedescă ori
ginea loră germană.

Numele loră, ca Iacșa, Dirbea, 
etc. precum și fisonomiile loră, ne arată, 
că suntă curată de rassă germană. Cei 
ce nu voră crede, să vină să vâ$ă.

Mai târdiu Cricăulă din coloniă ger
mană a devenită aprope coloniă ma
ghiară, și numele său de Krigsau s’a 
prefăcută în „Krakou. In documentele 
mai vechi, ce ml-au picată în mână, era 
„Karko“. Noi Românii, cum și Israeliții, 
îi dicemă însă Cricău. Astfeliu doi Isra- 
elițl vorbindă la olaltă nu dică: să mer- 
gemă la Krako, ci dică : gehen wir nach 
Cricău “.

Astăcjl Cricăulă are o populațiune 
de aprdpe 1500 suflete, cu trei biserici, 
cu trei șcăle, și este o coloniă românescă, 
cu escepțiune de 12 familii ungurescl 
vechi, reformate, și 6 familii israelite, 
așe4ate aici dela 1848 încoce.

Cricăulă nu e numai romantică, elă 
e și historică, pentru-că în Cricău a în
cheiată pace Cloșca, unulă din campi
onii lui Horia.

Cei ce voră lua parte la petrecerea, 
ce se va da aici a doua de Rosalii,
cei ce suntă iubitori de romantioitate, 
de istoriă, de artele frumose și liberale, 
de muși că, jocă și petreceri; pe lângă

Esamenii la sate.
piua de 27 Aprilie st. n., va să 

cjică Dumineca Mironosițeloră, a fostă, 
după cum ni-se scrie, o adevărată (li de 
sărbătore pentru poporală română din 
comuna bisericescă gr. cat. Sâncelă de 
lângă Blașiu, căci în acea di s’a ținută 
esamenulă cu copiii dela școla română 
confesională de acolo, care esamenă, inul- 
țămită harnicului învățătoră Teodoră Pă- 
năcțianu, precum în anii trecuțl, așa și 
acum a umplută de bucuriă inimile tu- 
turoră credincioșiloră, cari dorescă bi
nele și înaintarea nemului nostru româ- 
nescă.

Cu privire la decurgerea acestui e- 
samenă, etă ce ne scrie din Sâncelă 
„Ună asistentă1*,  cu data 7 Maiu n. c.:

„Esamenulă l’a deschisă la 2 ore p. 
m. d-lă v.-protopopă Zachariă Brană 
prin câte-va cuvinte bine potrivite, după 
cari d-lă învățătoră începu a pune în
trebări mai ânteiu din religiune, apoi 
din celelalte obiecte. Cei 80 elevi și 
eleve dela acestă scolă erau îmbrăcațl 
în haine de sărbătore și curați, de’țl era 
mai mare dragulă a te uita la ei. Scăla 
împodobită cu verdețuri și cu flori, po- 
poră numărosă, care ne mai avendă locă 
în sala școlei, sta înbuldită pe la uși și 
ferestri.

Din religiune fiă-care școlară, dela 
celă mai mică pănă la celă mai mare, 
a răspunsă limpede, cu curagiu și la în- 
țelesă nu numai la întrebările învățăto
rului, ci și la singuraticele obiecțiunl ale 
ascultătoriloră, ce erau de față, dove- 
dindă, că suntă stăpâni pe cunoscințele 
loră.

După religiune urma învttămbntulu 
intuitivii, din care chiar și copiii benevoli, 
mai tineri de 6 ani, răspundeau cu totă 
precisiunea. Privirile, atențiunea și jude
carea cea dreptă a eleviloră au fostă de 
admirată.

Urma limba româna și maghiară. 
Chiar și celă mai micii copilă începetoră 
scia ceti și încă la înțeleșii; asemenea fiă- 
care era în stare a scrie ori ce i-se dicta.

Ună asemenea progresă l’a sciută 
forte bine aprețui M. O. D. Ioană Orga, 
vice-rectorulă seminariului archidiecesană 
din Blașiu, care fiindă de față și con- 
vingendu-se înșușl, că nu se află în 
acestă șcâlă copilă, care să nu scie ceti

Cricăulu.
Din incidentulft petrecerei, ce 

s’a dată la Cricău în Dumineca Mi- 
ronosițeloru, cum și a unei alte 
petreceri, ce este în prospectă a 
se da acolo în c|iua a doua de 
Rosalii, D-lu Accente Severii ne tri
mite următârea descriere a Cri- 
căului:

Cricău, Maiu 1890.
Comuna Cricău este situată între 

Teușă, Alba-Iulia și Ighiu, într’o vale 
romantică, care rivaliseză cu Valea Ha
țegului.

Cricăulă este încunjurată de două 
părți cu vii și grădini frumose, spre nordă 
e dominată de păduri și munți, de-asupra 
cărora se ridică cetatea, care dominăză 
întregă Transilvania despre medăcji și 
din ală căreia verfă, fiindă timpulă se
nină, se vede Deva, Orăștia, Sebeșulă, 
Miercurea, Sibiiulă, Mediașulă, Sighișdra, 
Făgărașulă, Vințulă și Tergu-Murășului. 
In depărtare de o oră și jumătate e si
tuată cetatea Alba-Iulia, care are pentru 
noi atâtea reminiscențe plăcute și ne
plăcute.

Cricăulă, după mine, a fostă dre
nând coloniă germană, precum arată 
chiar numele lui de Krigsau, ceea ce pro- 
beză alte trei nume, d. es. Cingău dela 
Singau, care este o vale cu vii și pădure, 
în care ierna vera se aude o melodiă de

De cătră seră domnulă fu încunos- 
ciințată că baia îi este gata și domnulă 
s’a dusă să se scalde. Cum se scălda, a 
băgată de sămă, că ’n odaia de alături 
este cineva; întorcendu-se cătră ușa odăei 
a strigată:

„Hei, cine-i acolo ? Dați-ml iute 
papucii!“

Ivană, căci elă era în acea odaiă, 
i-a întinsă degrabă papucii, er cișmele 
le-a ascunsă în clipa aceea sub manta 
și s’a cam mafj dusă cu ele cătră 
casă.

„Ei, tată dragă,“ 4ise Ivană cătră 
tată-său după ce ajunse acasă, „lapă- 
dă-țl opincile, pentru-că de-aicl înainte 
vei pută să porțl cisme domnescl; ecă-le!“

A doua <ji dimineța se scolă dom
nulă, der cisme ca ’n palmă. A trimisă 
după Ivană.

„Tu mi-ai furată cișmele ?“ îlă 
întrebă/

„Să fură? Eu? — N’am furată; der 
mișelia eu am făcut’o," răspunse Ivană.

„Măi, omă de nimica ce ești, der 
cum ai cutezată tu să furi ?“ strigă dom
nulă scrîșnindă din dinți.

„Dâr nu însu-ți m’ai învățată, dom
nule/ răspunse Ivană, „că chiar dâcă 
așă fura, totă trebue să mă îngrijescă 
de părinții mei? Eu n’am vrută să’țl 
calcă porunca. “

„Decă așa stă lucrulă/ c]ise dom
nulă, „atunci trebue să’țl poruncescă, 
să-’ml furi boulă ălă negru dela plugă; 
decă’lă vei fura, capeți dela mine 
100 de rable, — er decă nu, 100 de 
bice îți voiu trage pe spate/

„Bine, domnule/ (jise Ivaăă și se 
repezi numai decâtă spre sată, fură de 
undeva ună cocoșă, îlă ciupeli de pene 
și se grăbi eu elă Ia câmpă acolo unde 
erau slugile domnului. Ajungendă acolo 
se puse într’o brazdă, ridică o gliă și 
puse cocoșulă sub ea, eră elă se ascunse 
în tufișulă din apropiere. Când slugile 
întdrseră cu plugulă și ajunseră la braz
da, unde era ascunsă cocoșulă ciupelită, 
glia se mișcă dela loculă ei și cocoșulă 
începu să fugă cătră tufișă.

„Ce felă de minune amă desgropată 
noi?" strigară slugile, când văzură co
coșulă, și alergară după elă. Indată-ce 
Ivană vădu, oum fugă slugile ca nebuni

după cocoșă, alerga într’ună sufletă pănă 
la plugă, tăia căda unui bou, o puse în 
gura celuilaltă bou, er pe boulă celă 
negru îlă desjugâ și’lă mână cătră casă...

Slugile goniră multă cocoșulă, der 
nu l’au putută prinde, și când se întdr- 
seră, nici urma boului negru nu se mai 
vedea, er celui sură îi lipsia coda.

„Ei, fertate / dicea unulă cătră al- 
tulă, „pănă ce noi fugiamă după minu
nea aia, Caila a mâncată pe Negru, er 
celui sură i-a ruptă coda/

Ce să facă bietele slugi? Căindu-se 
amară, merseră la domnulă loră sS’lă 
rdge de iertare.

„Iartă-ne, stăpâne, der ună bou a 
mâncată pe celalaltă/

„Nebuni și fără de minte’“ striga 
asupra loră domnulă. „Unde-ațI văcjută, 
unde-ațl aucjită voi vre-odată, să fi mân
cată ună bou pe celalaltă? — ChiămațI 
aici pe Ivană !u

Slugile chiămară pe Ivană.
„Tu ai furată boulă ?“ îlă întrebă 

domnulă.
„Eu, domnule!"
„Și unde l’ai dusă?“

„L’am tăitaă; pielea am vendut’o, er 
carnea o voiu folosi-o pentru hrănirea 
părințiloră mei/

„Ei, flăcăule“, cjise domnulă, „etă 
aici suntă cele 100 de ruble. Dâr acum 
să’ml furi pe iubitulă meu murgă, care 
este pătjită cu trei uși, încuiate cu șâse 
mari zăvâre. Dăcă ’lă furi, capeți dela 
mine 200 de ruble, dâcă nu, 200 de 
bice/

„Bine, domnule, îlă fură“, răspunse 
Ivană.

Săra târziu se furișă Ivană în cur
tea domnului, merse în odaia de dina
inte.... acolo nu era nici ună sufletă de 
omă, se uita jură împrejurulă odăii și 
vâtju atârnate hainele domnului pe ună 
cuieră. Le-a luată, s’a îmbrăcată cu o 
manta îșl îndesă o pălăriă în capă și 
eși afară în coridoră strigândă visitii- 
loră:

„Hei, băețt, înșeuați’ml iubitulă meu 
murgă și aduceți-lă aici/

Visitii și sluga dela cai gândiau, că 
într’adevără audă vocea stăpânului loră; 
alergară în grajdă, descuiară cele trei 
uși ou șâse zăvore, înșeuară calulă într’un
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bucuria și plăcerea, ce voră ave-o vâ- 
cjândă aceste locuri, voră ave și mulțu
mirea de a contribui cu obolulQ lorii la 
zidirea unei biserici românescl.

Esamennin fle calificațiime invsiătaci-
Consiatorulu archidiecesană din 

Sibiiu a adresată următorulu cir
cularii cătră t6te oficiile proto
presbiterale din Archidiecesa Tran
silvaniei.

Pentru facerea esamenului de cua- 
lificațiune învâțătorescă în anula acesta 
se pune termină pe (fiua de 30 Iuniu a. 
c. st. vechiu și cele următdre.

La facerea esamenului de cualifi- 
cațiune se voră admite acei candidați, 
cari au absolvată studiile teologice seu 
pedagogice într’ună instituită publică; 
asemenea toți învățătorii aplicați în modă 
provisoriu, cari n’au încă testimoniu de 
cualificațiune, au servită însă ca învă
țători cu bună succes mai mulțl ani de cfile 
în fine și indivizii, cari au studiată pe 
cale privată, și potă documenta după 
studiele făcute capabilitatea de a su
porta cu succesă acestă esamenă.

Candidații reieptațl odată, la vre- 
unulă din esamenele din anii trecuțl, au 
a suplica din nou pentru repețirea esa
menului.

Cererile pentru admitere trebue să fiă 
întrate la consistoriulă archidiecesană 
prin concernentele oficii protopresbiterale 
său și deadreptulă, pănă la 10 Iuniu a. 
c. st. vechiu, și suntă a se instrui:

a) cu carte de boteză; b) cu testi
moniu despre studiele percurse; c) cu 
testimoniu despre practica învâțătorescă 
și succesulă sub decursulă aceleia; d) 
ou adeverință dela comitetulă parochială 
despre purtarea morală; e) eventuală cu 
alte documente recomândătâre; f) cu o 
sourtă desoriere a vieții, din care să fiă 
evidente fasele mai însemnate din vieța 
candidatului.

Cererile întrate după terminulă in
dicată nu voră fi luate în considerare.

Dâcă dela absolvarea studiului pănă 
la intrarea în funcțiune de învățătoră a 
trecută unulă seu mai mulțl ani, seu 
decă sub decursulă serviciului învățăto
rescă s’a întâmplată vre-o întrerupere, 
se va documenta cu atestată modulă de 
viețuire și ocupațiunea suplicantului sub 
durata întrerumperei funcționărei.

învățătorii actuali, cari au depusă 
esamenulă din limba maghiară, la vre-o 
preparandie de stată, voră aclude la su
plică dipioma loră din limba maghiară, 
în originală.

In specială e de a se aclude fiă- 
oărei cereri de admitere tacsa esame
nului de 10 fi., prescrisă în statutulă or
ganică § 125, dela care se potă dispensa 
numai acei indivicfi, cari prin atestatulă 
dela ofioiulă comunală, vidimată și de 

oficiulă parochială, voră documenta to
tala lipsă de ori ce avere, arătându-se 
totodată și suma salariului învățătorescă 
ce’lă au.

Escepțională se admită la facerea 
acestui esamenă și elevii din cursulă III 
ală secțiunei teologice, și pedagogice 
dela institutulă nostru archidiecesană, 
avendă a-șl presența la 29 Iunie a. o. 
absolutoriulă despre absolvarea cursuri- 
loră de trei ani.

Ofiiciele protopresbiterale se însăr- 
cinăză, ca intimândă câte ună esempla- 
riu din acestă circulariu tuturoră învăță- 
toriloră, pe cari îi privesce, să-i îndato
reze în specială, ca pănă la terminulă 
indicată să-și așternă cererile instruite 
conformă acestui circulariu.

Posturi de profesori.
La școlele medii române gr. ort. din 

Brașovă suntă a se ocupa următârele 
posturi: 1). ună postă de profesoră gim- 
nasială cualificată conformă art. de lege 
XXX din 1883 pentru limba datină și 
altă studiu, care se pote grupa cu acestă 
limbă conformă regulamentului ministe
rială pentru esamenele profesoriloră dela 
școlele medii. 2). ună postă de profe
soră gimnasială cualificată conformă art. 
lege XXX din 1883 pentru limba ma
ghiară și altă studiu, care se pote grupa 
cu acestă litijjjoă conformă regulamentului 
ministerială pentru esamenele profeso
riloră dela șcâlele medii: 3). ună postă 

! de profesoră la școla reală și comerci
ală cualificată conformă art. leg. XXX 
din 1883 pentru limba germană și altă 
studiu, care se p6te grupa cu acestă 
limbă conformă regulamentului ministe
rială pentru esamenele profesoriloră dela 
școlele medii.

Pentru ocuparea acestoră posturi 
se escrie concursă cu termină pănă la 
31 Main 1890 st. v. Concurență voră 
adresa petițiunile loru cătră Eforia nu- 
miteloră școle, instruite cu documentele: 
a), că suntă Români și de religiune gr. 
or.; b). că au purtare bună atâtă în pri
vința moralității, câtă și în relațiunile 
civile ; c). că suntă de constituțiune firmă 
și deplină sănătoși; d). că au cua.lifica- 
țiunea prescrisă de legea de instrucțiune 
art. XXX din 1883 §§ 29, 30, 61, 62.

Emolumentele împreunate cu aceste 
posturi suntă: pănă la obținerea decre
tului de profesoră ordinară (conformă cu 
§ 30 din legea de instrucțiune din anulă 
1883) salariulă anuală de 800 fi. v. a., 
âr după denumirea de profesoră ordi
nară salariulă anuală de 900 fi.; cuin- 
cueniulă de 50 fi., care se repeteză de 5 
ori, 130 fi. relutulă de cuartiră cu dreptă 
de înaintare la relutulă de cuartiră de 
170 fi. pe ană și dreptă de pensiune 
conformă statuteloră.

Concurenții, cari pe lângă cualifica- 
țiunea prescrisă voră documenta, că au 

l servită celă puțină trei ani la alte insti
tute medii de crescere și de îhvățămentă, 
potă fi aleși profesori ordinari, recunos- 
cendu-li-se pentru pensionare și pentru 
diferitele emoluments trei ani din servi- 
ciulă loră anterioră.

Concurenții voră declara în petiți
unile loră, că se voră supune legiloră 
nostre bisericescl și școlare, precumă și 
normativeloră și disposițiuniloră speciale 
ale acestoră institute, ce suntă în vigăre 
seu se voră face în decursulă timpuriloră.

Literatură.
La subscrisulă se află:

1).  Istoria revelațiunei divine tom. I. 
cu prețu redusă de 2 fl. esemplarulă.
2).  Istoria revelațiunei divine tom. II. cu 
2 fl. esemplarulă. 3). Predice populari pe 
tote duminecile anului, tom. I și II, cu 2 
fl. esemplarulă. 4). Predice populari pe 
tote sărbătorile cu 1 fl. esempl. 5). Predice 
ocasionall pentru diverse ocasiunl, cu 1 
fl. esemplarulă.

Doritorii de a ave aceste opuri sâ 
binevoiescă a se adresa la subscrisulă 

i în Blașiu trimițendă 1 fl. 5 cr. pentru 
câte-ună esemplară din predice, âr din 
istoria revelațiunei divine câte 2 fl. 5 cr.,în 
care preță li-se va trimite opulă francată.

Blașiu, în 11 Maiu 1890.
Gavrilu Popii, 
canonică metr.

TELEGRAMELE ,,GAZ.T1LANS.“ 
(Bervioiulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Miinchen, 17 Maiu. Prințulu re
gentă a adresată archiepiscopului 
de aci ună autografă, în care’și 
esprima sincera sa părere de reu, 
pentru intenționata ținere a con
gresului catoliciloră germani aci, 
fiindcă ținerea lui nu e potrivită 
a obține și a întări aci pacea, care 
e dorită urgentă de toți câți cu
getă în liniște din t6te cercurile. 
Via mea dorință, cfice autografulă, 
este ca, înainte de a ave eu în 
vedere alte mesuri, potrivită drep- 
turiloru și datorințeloră mele pen
tru ocrotirea păcii, se ve consul
tați încă odată cu bărbații de 
frunte catolici, mai alesă cu ca- 
pitululă, și se’ml arătați câtă mai 
curendu resultatulă consultăriloră.

Berlină, 17 Maiu. Proiectulă 
militară, după-ce a vorbită Ca
privi pentru elă, a fostă dată unei 
comisiunî de 28 membri.

Viena, 17 Maiu. In camera 
senioriloră, cu ocasiunea desba- 
terii asupra proiectului privitoră 
la împuternicirea băncii austro- 
ungare de a escompta pe warante, 
ministrulă de finanțe rosti o vor
bire socială-politică, care a fostă 
o desaprobare a enunciațiunei so- 
ciale-politice de deună$I, ce a fă- 
cut’o ministrulă de agricultură în 
camera deputațiloră.

Caracterul!!.*)

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 96 
alii „Gaz. Trans.“, din anula curenta.

Formarea caracterului.
I. Influența familiei.

Familia s’a numită cu dreptă 
cuventă celula vieței popdreloru. 
— Cicero (de oficiis 1,17) o nu- 
mesce, cea dinteiu treptă a socie
tății, căci din familiă se iormeză 
comuna, din comunj statulu și 
din state omenirea. După cum tdte 
bălele trupului omenescu se nască 
din stricăciunea țesăturei lui celu
lare, așa și statulă sufere, decă 
în familiile particulare nu mergă 
lucrurile cum ară trebui se mergă. 
Familia e isvorulă din care resară 
curenturile capitale conducătăre 
ale timpului și legile nu suntă 
decâtă o reoglindare în mesură 
mai mare a moravuriloră familiei.

Casa părintescă este pentru 
toți, cari se bucură de ea, șcăla 
cea dintâiu și cea mai însemnată 
a caracterului. Aici sufletul ă celă 
nedesvoltată ală copilului primesce 
impresiunile, cari îi dau direcțiune 
decisivă, ori spre bine, orî spre 

I reu — direcțiune care mai târc|iu 
numai forte cu greu, seu de locă, 
nu se pdte schimba, precum ve- 
demă la ună arbore, că pănă e 
teneră îlă poți încovoia cum îți 
place, er după ce se îmbătrânesce 
și se întăresce nu’lu mai poți în
covoia. Crescerea copilului trebue 
der se se începă forte de cu vreme, 
ba chiar din (fiua când vine pe 
lume. De aceea unu preotă la în
trebarea unei mame, când se în
cepă cu crescerea copilului ei, care 
era de patru ani, i-a răspunsă: 
„Decă încă n’ai începută pănă 
acuma ai perdută patru ani."

Der chiar în casulă acesta se 
și începuse crescerea, seu mai bine 
4isă influințarea asupra copilului, 
prin tote câte vecțuse și aucfise 
pănă la patru ani, cum epee și 
(ficala Arabiloră: ună smochină 
uitându-se la altulu rodesce. Co- 
pilulă, la pragulă vieței, se vede 
încunjurată de totu felulu de lu
cruri, cari i-se pară totă așa de 
minunate câtă și de noue. La în
cepută îșl cască numai ochii, în- 
cetă-încetă înse începe se vecță, 
se observe, se asemeneze, se în
vețe și decă i-se dă o conducere 
bună face în scurtă timpă progre
sele cele mai admirabile. Lordulă 
Broughom a observată, că unu 
copilă între luna a 18-a și între 
a 30-a învață mai multă despre 
lumea vecfiită, despre puterile sale

minută și’la conduseră cătră coridoră. 
Hoțulă s’aruncâ în spatele murgului, îlă 
lovi odată cu biciușca și du-te băiete de 
nu se mai vâcju, ci i-se aucfia numai 
tropoitulă.

In efiua următdre întrebă dom
nulă pe vizitii:

„Ei, și ce mai face iubitulă meu 
murgă"?

VedI bine, că ei nu-șl sciau da sâmă 
de cele ce s’au întâmplată; sciau numai 
sâ spună, că erl sără cineva a încălecată 
murgulă, și că de bună semă acelă cineva 
a fostă ună hoță.

In urma urmeloră totă au trebuită 
sâ chieme erășl pe Ivană.

„Tu mi-ai furată murgulă"? — grăi 
domnulă cătră Ivană.

„Eu, domnule", răspunse Ivană.
„Și unde-i?“
„L’am vândută!"
„Norocă ai avută, că țl-am porun

cită eu să mi-lă furi, ibeă aici suntă cele 
200 de ruble. Ei, der să-mi furi acum 
și pe cantorulă, care scie să farmece și 
să descânte, așa că și pe draculă l’ar 

scâte de orl-unde ar fi, necum să nu 
păcălescă pe ună bietă de hoță!“

„Ei, și ce-mi plătescl pentru.] os- 
tenelă?11

,,Trebue-țI 300 de ruble?11
— „Bine, îmi trebue, îlă voiu fura/- 
„Der dâcă nu-lă vei fura ?
— „Să faci ce-i vre cu mine!“
Domnulă apoi chiămâ la elă pe 

cantorulă și’i spuse să bage de sâmă să 
nu cumva să fiă înșelată de hoță.

„AibI grije11, îi (fi30 e^> „rogă-te 
ndptea întregă și nu cumva să închini 
vre-ună o chiu. Ivană hoțulă vrâ să nă- 
pădâscă asupra ta!"

Bătrânulă cantoră se înspăimântă și 
a începută să facă după cum l’a sfă
tuită domnulă: să nu dârmă, ci să se 
roge.

Ivană hoțulă veni la elă tocmai la 
miecjulă nopții, pe brațe c’ună sacă largă 
la gură și se puse sub ferestra canto
rului.

„Cine ești omule bună?" (fise can
torulă când a vâcjută pe Ivană.

„Sunt ângeră din ceră... am ve
nită, ca săgte ducă de viu în raiu!" răs

punse Ivană cu voce prefăcută argintiu 
și smerită. „Bagă-te iute în saculă ăsta !“ 

Hăbăuculă de cantoră se băgă în 
sacă, âr hoțulă lega bine gura sacului, 
îlă trânti pe-ună umără și hai cu can
torulă în turnulă bisericei. Cantorului 
îi părea drumulă prea lungă, fiindcă Ivană 
abia putea să’lă ducă în raiu. Când 
ajunseră în turnulă bisericei cantorulă îi 
dise lui Ivană:

„Când sosimă odată în raiu?14 
„Acuși, vei vede11, răspunse Ivană, 

,,de altfelă să scii, că drumulă la înce
pută deși a fostă lungă, a fostă însă 
netedă, mai târdiu însă va fi fârte gron- 
țurosă11

Tocmai când cficea Ivană acestea, 
ajunseră în verfulă turnului, de unde 
Ivană a lăsată saculă cu cantorulă în 
voia lui pe trepte la vale.

Calea acesta nu i-o fi căcfută prâ 
bine bietului cantoră, care când se opri 
din josă de scări începu să ofteze efi- 
cendă:

„Adevără a grăită ângerulă: mai 
nainte a fostă netedă drumulă, der acum 
spre sfîrșite dău că prâ fu gronțurosă.111

„Răbdarea aduce rose11, (lise Ivană, 
și cficândă acestea ridică saculă și-lă 
acățâ de ună gardă aprâpe de ușa ci- 
miteriului; — apoi luă o nuia bună de 
plopă, o puse lângă sacă și scrise pe 
pdrtă: „Cine trece pe aici și nu Va da 
de trei ori cu nuiaua asta în sacă, sâ 
fiă afurisită !14

Și într’adevâră, toți câți treceau pe 
acolo dau de câte trei-orl cu nu
iaua în sacă, adecă în cantoră.

Din întâmplare a trecută și domnulă 
pe acolo, și îndată ce vâdu saculă, în
trebă speriată:

„Ce felă de sacă e acolo ? Luați’lă 
și desfaceți-lă'1.

îndată ce desf&cură saculă, spre mi
rarea tuturora celoră ce erau de față, 
eși cantorulă din elă.

„Der tu cum ai ajunsă aici?11 îi 
(fise domnulă. „Nu ți-am spusă eu să 
aibl grijă, și totuși te-ai lăsată a fi batjo- 
curită? Ei, ce să (fică? Sâ (fică că-mi 
pare râu? Ba (jâu nu, nu’ml pare râu, 
pentru-că din prostia ta îmi lunecă ârășl 
din buzunară 300 de ruble!41 JEL
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proprii, despre natura altoră cor
puri și chiar despre spirîtă, despre 
ală lui propriu, ca și despre ală 
altora, decâtă în totă timpulă ce- 
lălaltă ală vieței sale. Și aceste 
cunoscințe suntă cele mai de lipsă; 
fără de ele omulu nu pote trăi și 
nu le pdte înlocui nici cu cea mai 
estinsă învățătură.

Richter cjic®, în cartea sa des
pre crescere: Pentru copilă tim
pulă celă mai însemnată este, 
când începe a se forma și a căpăta 
colore în societate cu alții. Fiă- 
care crescătoră, care vine mai 
târcfiu, are mai puțină influință 
dacâtă premergătorulă său, până 
în cele din urmă, decă vomă privi 
întrega vieță, ca ună institută de 
crescere, celă ce călătoresce prin 
tdtă lumea este mai puțină influ- 
ințată de tote popdrele, câte le-a 
văzută, decâtă de doica sa.

Causa o aflămă în îmboldulă 
de imitare, care se manifestă cu 
atâtă mai viu, cu câtă copilulă e 
mai tânără, adecă cu câtă copi
lulă e mai puțină de sine stată- 
toră și mai primitoră și impresio
nabilă de tdte. Precum celă din
tâiu semțămentă de bucuriă, de 
întristare, de fericire seu de nefe
ricire formeză așacjicendă fondulă 
tabloului întregei vieți a omului, 
așa și primulă îmboldă, ce’lă pri- 
mesce voința copilului, este celă 
mai tare, ba de multe ori celă 
hotărîtoră.

Deși în omă este o putere de 
sine stătătdre, care îlă pune în 
stare, de a se desvolta într’o mă
sură drecare independentă de lu
mea din afară și de-a înfluința 
însuși asupra ei, totuși acea pu
tere trebue să fiă mai întâiu deș
teptată din somnulă copilăriei. 
Nici înțeleptulă și cugetătorulă 
celă mai nobilă și puternică nu se 
va pute feri pentru durată de in- 
fluințele societății rele, ce’lă în- 
cunjură, cu câtă mai puțină se va 
pute feri de aceste influențe frage- 
dulă copilă, ală căruia sufletă nu’lă 
păzescă de relele influințe nici prin
cipiile, nici esperiențele!

Astfelă familia, în care crescă 
copiii, va ave asupra loră o infiu- 
ință bună seu rea, după cum ej inima omului, și prin acesta a-lă 
puterea, ce domnesce în familiă. 
Și cine domnesce întrânsa? Grăz- 
doia cea cu bune moravuri și cu 
bună purtare, mama copiiloru, ea este 
care domnesce înțeleptă în cerculă 
familiei.

De aceea dice George Herbert 
cu dreptă cuvântă : O mamă bună 
prețuesce câtă o sută dj dascăli, 
ea este steua conducătore a fami
liei, asupra căreia se îndreptă 
ochii tuturoră, ea învață pe copii 
înainte de ce mergă la șcdlă și 
nu-i învață numai cu cuvinte, ci, 
ceea ce e neasămeuată mai multă, 
îi învață prin esemplulă și mode- 
lulă ei, care neavândă cuvinte e 
multă mai elocentă și convinge 
mai bine, decâtă cele mai frumdse 
vorbe. Decă cuventulă și esem
plulu suntă în contracficere unulă 
cu altulă, totă-deuna se urmeză 
esemplulă, și decă esemplulă este 
rău nu numai că suntă de prisosă 
dojenile de a înbrățișa virtutea, 
der suntă chiar stricăciose, căci 
producă vițiulă celă mai detesta
bilă, fățărnicia. Și copiii sciu să 
judece lipsa de consecență logică 
și descoperă forte curendă contra- 
c|icerile între cuvinte și fapte. Pre
dica ce a ținut’o ună călugără, cu 
gâscă furată ascunsă în mânecă, 
n’a plătită multă.

Prin imitare caracterulă se in- 
fluințeză încetă, încâtă abia se 
bagă de semă, der în fine în modă 
decisivă. Faptele singuratice potă 
șă șe pară de totă mici și neîn

semnate, ca și ună fulgă de ză- Prin asemenea vorbe nechibzuite 
padă, care în sine nu e nimică, i părinții înplântă în inima miciloră 
der lavina, care troenesce sate ! copilași frică și groză față cu a- 
întregl, nu constă din nimică alta, j cela, cătră care tocmai din contră 
decâtă din nenumărați fulgi de ar trebui să-i îndulcescă. Astfeliu 
zăpadă. Astfelă din multe fapte I stândă lucrulă, nu e mirare, că 
singuratice se face ună obiceiu, i copiii se apropiă de școlă cu frică și 
din obiceiuri caracterulă și aces
ta dă direcțiune întregei vieți a de osîndă, pe care cercă a-lă în- 
omului.

Așa dintr’o casă, unde dom-' cunjură. 
nesce spiritulă iubirei și ală îm-i Pentru înlăturarea acestui rău, 
plinirei datoriiloră, unde capulă ■ învățătorulă înadinsă va căuta să 
și inima nu se bată între olaltă,! se întelnescă cu copiii, cercându-i 
ci se întregescă reciprocă, va eși! chiar si pe la casele părințiloră 
o generațiune senătosă, muncitore, , loră. Intelnindu-i, va căuta, prin 
fericită și capabilă de a călca în nu-1 
mele strebuniloră, de a se stăpâni 
pe sine însăși și a contribui spre 
binele conaționaliloră și ală o- 
menirei.

Avendă copiii însă înaintea ochi- 
loru loră numai nesciință, cruzime 
și egoismă, ei pe nesâmțite voră 
primi aceleași însușiri și voră de
veni cu atâtă mai periculoși so-| 
cietății, cu câtă voră fi espuși 
mai multoră seduceri și ispite, mai 
alesă în orașe. Aristipu cjise: „Lasă 
ca pe copilulă tău să ți-lă crescă 
ună sclavă și în locă de ună sclavă 
vei ave doi.“ (Va urma.)

EDUCAȚIUNE.
Reproducemii cuprinsul!! următorelorii lu

crări, ce ni-s’au trimișii spre publicare:

Educațiunea intelectuală,. 0- 
mulu, care nu-șl cultivă mintea, 
înțelegerea și inima sa, nu numai 
că e nefericită, ci netericesce și 
pe alții. De-ar ave cineva ună 
trupă ori-câtă de sdravenu și să- 
nătosu, decă mintea, înțelegerea și 
inima lui nu suntă luminate și cul
tivate prin șcdlă, nu pdte se c[h‘ă, 
că este fericită, pentru-că elă nu 
este în stare se cundscă și se simță 
în ce constă adevărata fericire. 
Asemeni părinți, fiind u înșiși ne
fericiți, de sine se’nțelege, că nu 
suntă în stare a-’și ferici nici fa
milia; ba din contră, prea adese
ori se’ntemplă, că vrendă s’o fe- 
ricescă, o nefericescă.

Celă dintâiu chiămată a lumina 
și cultiva mintea, înțelegerea și 

1

pune în stare de a pute fi fericită, 
este învețătorulă. Dedrece însă la 
desvoltarea și cultivarea orl-cărui 
simțementu omenescu contribue în 
prima liniă esemplulă crescăto
rului, de sine urmeză, că învăță- 
torulă pentru a pute da copiiloră 
o adevărată educațiune intelectu
ală, morală și religiosă, se recere 
mai ântâi de tote s§ fîă elu însuși 
esemplu viu atâtfi pentru omenii 
cei mari, câtă și pentru copiii lui 
încredințați. învețătorulă are să 
fiă morală, religiosă, credinciosă 
și plăcută, să nu scandaliseze pe 
alții, să încunjure petrecerile des
trăbălate și să-’șl iubescă și stimeze 
legea și neamulu său totu-deuna 
și în tote împrejurările. — T. Al
bani, învățător ă.

Atragerea copiiloru la șcdlă. 
Pentru-ca învățătorulă să potă face 
pe școlari, ca aceștia să cerceteze 
școla regulată și cu plăcere, tre- 
bue să se silescă â îndrepta urmă- 
tdrele rele, cari împedecă. ori în- 
streineză pe copii dela cercetarea 
șcdlei. Anume:

1. Frica copiiloru de învețătoru. 
Mulțl părinți au reua datină, că 
înf’rică pe copiii loră cu „dască- 
lulu“, pe care îlă înfățișeză înain
tea copiiloră loră ca pe spaima 
seu groza satului: „Lasă numai, 
că vine dascălulă și te dau eu pe 
mâna lui!“ — „Te-a învăța pe tine 
dascălulă? — „Fă numai fă, că-i 
ajunge tu pe mâna dascălului și 
apoi sciu că nu-i mai face de astea! “ 

cu cutremură, ca și cătră unu locu 

cunjura și decă potă îlă și în- 

cuvinte dulci și blânde, ca să le 
câștige iubirea, er după ce voră 
veni la șcdlă, se va acomoda loră. 
Cu copiii învățătorulă are să fiă 
copilă: La începută îi va distrage 
mai cu semă cu jucării, cari nobi- 
liteză inima și simțirile, și numai 
mai rară le va da ocupațiuni mai 
seridse. Astfeliu va purcede învă- 
țătorulu treptată, întroducându-i 
din ce în ce mai multă în sfera 
studieloră seridse. Prin acesta în
vățător ulu va face copiiloră plă
cute orele de școlă; ei îlă voră 
privi ca pe unu părinte iubită și 
ca pe unu nedespărțită tovarășă 
ală loră. La școlă voră alerga 
copiii cu dragă, deorece sciu, că 
aci îi așteptă bunulu loră învăță- 
toră, cu plăcutele sale jucării și 
învățături.

2). Neștiința și nepăsarea părin- 
țiloru față de școlă. Părinții nepri- 
cepuțl, cufundați fiindă în întune- 
reculă nesciinței și neputendu pre
țui binecuvântatele rdde ale șcdlei, 
în multe cașuri ei înșiși suntă 
dușmanii fericirei copiiloră loră: 
„De ce să-mi mai dau copilulă jla 
șcdlă, că sciu că nu se va face- 
popă din elu?!“ — „Eu n’am mai 
umblată la școlă, der pentru aceea 
totă între aleșii satului am fostă; 
numai așa să fiă și Ioniță ală meu 
O fi fostă dumnia-lui între aleșii 
satului, căci pe vremea aceea nu 
prea erau omeni cu carte; ei, der 
Ioniță de bună-semă nu va fi, căci 
pe când Ioniță va fi mare, pe 
atunci între aleșii satului nu voră 
mai pute întră dmenl, cari să nu 
scie carte, și decă nu voră sci 
carte Românii, în loculă loră voră 
întră Jidovii și alțl streini, și apoi 
ce e vai acum, atunci și mai vai 
va fi. De aceea facă ună lucru 
forte nesocotită părinții, cari în- 
străineză pe copiii loră de șcdlă 
prin asemenea vorbe.

In astfelă de cașuri învățăto
rulă se va sili a impune părinți- 
lorăprin propria sa purtare blândă 
și înțeleptă, predomnindă asupra 
aplecăriloră rele, observândă cu 
stricteță regulele disciplinei și mo
ralei și premergendă cu esemplu 
în tote virtuțile creștinesc!. Prin 
o vieță plină de activitate, prin 
sinceritate, înțelepciune, prevenin- 
ță, prin o conversațiune fină și 
plăcută, învățătorulă îșl va câștiga 
iubirea poporului, pe care se va 
sili cu tdtă ocasiuuea a-lă lumina 
și deștepta. Celă mai potrivită 
mijlocă pentru acesta este, ca în
vățătorulă să înființeze așa numita 
„Șcdlă pentru adulțîf seu pentru 
dmenl mari, la care în timpulă de 
iernă să ia parte tineri și bătrâni, 
feciori și fete de-o potrivă, între- 
ținendu-i cu istoriore frumdse și 
dându-le povețe și învățături plă
cute și folositdre celă puțină de 
două ori în fiă-care săptămână, 
cum ar fi d. es. sera dela 7—10 
ore, când dmenii noștri dela sate 
și așa n’au cu ce-’și petrece tim
pulă. Vera însă s’ar pute continua 
acestă șcdlă în Dumineci și săr
bători. Poporulă, după-ce se va 
deda, va alerga la ea cu dragă, 

căci lui îi place se asculte poves
tiri povățuitdre și istorisiri frumdse, 
mai alesă decă acestea suntă luate 
din istoria națională a glorioșiloră 
și vitejiloră noștri moși și stră
moși. Prin nimică nu poți pătrunde 
mai cu înlesnire la inima omului, 
ca prin cântările nostre biseri
cesc! și naționale. De acesta va 
trebui să țină semă învățătorulă 
în șcdlă de adulțl.

Decă înse -poporulă n’ar vre 
cu nici ună chipă să cerceteze 
școla pentru adulțl, învețătorulă 
trebue se facă, ca se-i cerceteze 
școla pe ei. Va merge adecă elă 
însu-și pe la ei, sera și în sărbă
tori, unde prin istorisiri și poves
tiri alese și bine chibzuite le va 
câștiga inima și în schimbă va 
pute pretinde, ca să vină și ei la 
elă, ceea ce o voră face bucurosă. 
Astfeliu încetulă cu încetulă în
vețătorulă fiă sigură, că-și va a- 
junge scopulu, formândă în urmă 
șcdlă aduPă, unde părinții se voră 
lumina și luminându-se nu voră 
mai înstrăina pe copiii loră dela 
cercetarea șcdlei.

3. Ura personală față de înveță
toru. Mulțl părinți urăscă pe în- 
vețătoră și pentru ca să-și răsbune 
asupra lui, îșl nefericescă copiii 
prin aceea, că nu-i lasă, ori îi 
disgustă de a merge la scolă.

In astfeliu de cașuri învețăto
rulă să-și aducă aminte de c}isa 
Sf. Scripturi: „Celui ce aruncă a- 
supra ta cu petri, tu dă în elă 
cu pâne.“ Va pândi învățătorulă 
ocasiunea binevenită și când va 
sci, că celă ce-lă urăsce pe elă e 
în necază, ori în nenorocire, va 
fi primulă, care-lă va cerceta, îlă 
va mângâia și decă va pute, îlă 
va ajuta. Făcândă așa, elă va 
muia inima chiar și a celoră mai 
mari inimici ai săi, cari îlă voră 
iubi și-lă voră asculta în veci.

4. Sărăcia. „Da-mi-așă copilulă 
la scolă, der nu potă că-i straița 
golă.“

Iu asemenea împrejurări, când 
adecă învețătorulă află, că pă
rinții din causa sărăciei nu-șl potă 
trimite copiii la șcdlă, pentru-că 
nu au cu ce-i încălța, n’au haine 
de-ai îmbrăca etc., nu-i rămâne 
bietului învețătoră, decâtă se cerce, 
nu cumva causa acestei estreme 
sărăcii provine din anumite pa
timi, cum ar fi d. e. beția, lenea 
etc. Decă da, se va strădui prin 
aducerea de esemple și prin sfa
turi înțelepte ca se delăture aceste 
patimi, va îndemna pe poporu la 
păstrare și la economiă. Fericită, 
este învețătorulă, căruia i-a succesă 
a înființa o „cassă de păstrare școlară1,1, 
în care fiă-care lucrătoru să de
pună o parte din câștigulă său, 
din care la casă de nevoiă să se 
pdtă ajuta și se potă cumpăra co
piiloră cele de lipsă pentru șcdlă. 
Fericită este învețătorulă, care a 
sciutu introduce pe poporă în cu- 
noscința unui nou ramă de câș
tigă, cum este d. e. industria de 
casă: împletirea de pălării de paie, 
de coșuri de trăsuri, coșărcăritulă 
etc., cari tdte aducă câștigă și 
oferă ocupațiuni în timpulu, când 
economia câmpului nu dă ocupa- 
țiune, cum este în timpulu iernei 
și în cailele ploiose de veră, când 
dmenii, nesciindă cum să-și perdă 
vremea, mergă în cârclume, dau 
în cărți etc.

In fine nu trebue să uitămăr 
că de multe-ori și înșiși învățătorii 
suntă causa necercetărei regulate 
a șcdlei. Decă învățătorulă nu este 
regulată, cum voră pute se fiă co
piii regulați ? ! De aceea dică : în
vățătorulă are să fiă primulă, care 
va întră în șcdlă, și va fi ultimulă, 
care va eși din șcdlă. Elă trebue 
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se fia totO-deuna de ajunsă pre
parată pentru obiectele, ce are a-le 
propune, se se silescâ a’șl îmulți 
cunoscințele sale pedagogice prin 
cetirea regulată a celoru mai bune 
foi și scrieri pedagogice, pentru-ca 
așa se-șl pbtă ține școla totă-dea- 
una la înălțime și se nu se lase 
a fi întrecută de alții, căci prin 
acesta îșî espune șcbla disprețu
lui poporului seu, făcendu-lă se se 
înstreineze de ea.

Făcendă astfeliu, fiă siguri frații 
învățători, că nu voră mai ave 
neplăcerea de a face atâtea ară
tări pentru absențe, nu voră fi 
espușl la atâtea neajunsuri, căci po- 
porulă îi va iubi, îi va stima, va face 
pentru ei ori-ce și în totă modulă 
se va sili a le îndulci vieța. — Mi- 
chailu Bobișiu, învețătoră.

Din traista cu minciunile.
Ocinașulu Țiganului

Isbe Dado hope pourde, ciaro mara 
dela amara Dado cosando cerescu, fiute 
pichena, avelo te împărăția, și nu ne 
duce în cale de căpățină, ci ne dă cu- 
rechiulă hălQ cu slănină de tote dilele, 
că a ta este falca cea râncedă, spata 
cea grasă, vesca cașului, verfuld lapte
lui, mijloculă borșului, fundulă fasolelorii 
ham devia more.

Suniu 12 luni într’unu anii.
Unii Săcuiu se însurase numai de 

o lună și nevastă-sa îi și născu unQ co
pilă.

„Hei, bărbate, numai la târgă după 
legănă", (fise nevesta.

Săcuiulft luă cu chiriă ună cară, că 
elfi n’avea, fiindă săracă, se duse la târg 
și cumpăra 12 lâgâne.

Pe drumă îlă întâlni ună Română 
din sătulă său și întrebă curiosă pe Să- 
cui ulă :

„Da ce’i jupâne ? P’acui semă ai 
cumpărată atâtea legăne ?“

„Pe sema mea“, răspunse cam mândru, 
cam năcăjită Săcuiulă, „că numai de o 
lună suntă însurată și nevasta mea ml-a 
și născută ună copilă, și fiindcă într’ună 
ană suntă 12 luni, și muerea mea are 
să nască 12 copii, amă cumpărată legăne 
pentru ună ană, că eu, omă săracă, nu 
potă merge în tâtă luna să’ml cumpără 
legănă. “

MULTE SI DE TOATE.____
Incendiu grozavă la o casă de nebuni.
Din Montreal (Canada) sosescă scirl 

despre mari nenorociri, ce s’au întâmplată 
din causa unui incendiu la o casă de ne
buni numită Langue-Poiut. Institutulă 
acesta, care era unulă din cele mai mă
rețe, s’a înființată numai de câțiva ani 
și a costată celă puțină ună milionă de 
dolari. Foculfi, după cum spune o tele
gramă din New-York, a isbucnită în 6 
Maiu d. a. în odaia unui bolnavă de 
ereerl. Fiindcă tocmai atunci sufla ună 
vântă mare, edificiulă a fostă cuprinsă 
din tdte părțile de flăcări în scurtă timpă. 
Starea nenorocițilaru nebuni era înfio- 
rătâre; cei mai mulțl dintre ei se repe
ziră la ferestri și în desperarea și spaima 
loră începură să sgudue gratiile de feră. 
îngrijitorii spitalului și cu pompierii pă
trunseră numai decâtă în interiorulă 
grandiosului edificiu, care ardea grozavă, 
ca să mântuescă pe nenorociți. Era o scenă 
grozavă. Nebunii nu voiau cu nici ună 
preță să le urmeze, ba se născu o ade
vărată luptă între nebuni și mântuitorii 
loră. O femeiă nebună, nevasta unui 
generală, scăpândă din mânile unui în- 
grijitoră s’a aruncată între flăcări stri- 
gândă „âtă mântuirea! vădă cerurile 
deschise11. Multe astfelă de scene s’au 
întâmplată. Ună nebună atăcâ pe apă- 
rătorulă său și-i rupse cu dinții gâtle- 
julă, din care causă acesta muri numai 
decâtă. Nebunulă fugi apoi pe coridoră, 
der fiind-că vădu acolo omeni, s’a repe
zită la o ferâstră din care a sărită între flă
cări. Mulțl alțl nebuni l’au urmată. Dintre 
1300 de bolnavi, 180 și-au aflată mârtea 
în flăcări. Mulțl dintre ei au murită între 
chinuri îngrozitâre. Mai alesă femeile, 
fiind-că nu voiră cu nici ună preță să se 
lase a fi mântuite, au perită t6te între 

flăcări. Se crede, că foculă l’ar fi pusă 
unulă dintre nebunii, care avea mania 
de-a aprinde. Din personalulă spita
lului încă au perită mulțl. Nebunii, cari 
au fostă mântuițl din gura morții, pri- 
begescă prin împrejurime și pănă acuma 
n’a succesă să prinZ& pe nici unulă 
din ei.

*
Ospitalitate arabă.

Lui Maan Beezaid, domnitoră arabă, 
cu ocasia unei bătăi sângerose i-s’au adusă 
100 de prisonierl din tabăra inimică. 
Unulă dintre aceștia, ună tînără cura- 
giosă, căZu în genuncl înaintea lui Maan 
Beezaid și-lă ruga să-i dea ună pahară 
de apă, ca să nu moră de sete. Maan 
ascultă umilita rugare a prisonierului și-i 
întinse ună pahară de apă. După ce tî- 
nărulă bău, Zise :

„Și prietinii mei suntă totă așa de 
setoșl cum eram și eu, îndură-te și le dă 
și loră câte-ună pahară de apă.“ Maan 
Beezaid împlini rugarea tânărului priso- 
nieră, după-ce cutezătorulă tînără ârășl 
îi Zise •

„Grațiâse dâmne, noi suntemă der 
cu toții dspeții tăi, și bunătatea ta nu 
te iârtă, așa credemă, ca pe noi să ne 
osîndescl la morte, fiindu-țl ospețl. Așa-i, 
că ne vei grația ?“ Pătrunsă de vorbele 
tânărului prisonieră și de curagiulă lui, 
Maan Beezaid îi grația pe toți, chiar și 
în contra legiloră religii sale pe cari le 
ține de sfinte.

*
Orașu pustiită.

O telegramă din New-York spune, 
că ună cyclonă (furtună mare) grozavă 
a eruptă în Z^0!0 trecute, care a pus
tiită aprope de totă orășelulă Ohi-Acron 
din America. Mai multă de 100 de case 
au fostă dărîmate, er celelalte suntă 
mișcate din locă, așa că cu greu se voră 
mai pute reconstrui. Sub ruine au mu
rită 15 omeni și mulțl alții au fostă ră
niți. Cyclonulă a făcută mari stricăciuni în 
Pensylvania, Jorda, Indiana și în Kausas.

*
Fiindoă-i rudenia.

Copilulă: Mamă dragă, ne este tata 
nemă nouă?

Mama: Cum să nu ne fiă?
Copilului Ei, de aceea îșî scâte tot- 

deuna bucata cea mai mare de carne în 
farfuriă!
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Sein comerciale.
B.-Pesta 10 Mai. In producte nici 

ună negoță. Comande pentru esportă au 
■ lipsit mai de totă, puținele cumpărări s’au 
făcută numai pentru consumulă internă. 
Numărară abundentă.

Timpulă a fostă schimbăciosă totă 
săptămâna, sdre și ploiă s’au schimbată 
în fiăcare di. In tâtă țera au căZută ploi 
mănâse. Sămănăturile cea mai mare 
parte stau bine. La totă casulă, deo
camdată au fostă destule ploi.

Bucatele. Pe piețele esterne tendența 
a fostă în genere fermă, în B.-Pesta ne- 
goțulă ou grâne slabă, circulația de săp
tămână a fostă cam de 75.000 măjl me
trice.

Păstăhsele s’au negoțiată mai multă 
pentru trebuințele interne. Noteză faso

lea mare albă 6.25, 7 fl., lintea 9 fl., ma- 
zerea 8 50, 9.50, maculu 23—24 fl.

Victualie. In ouă a fostă negoțulă 
mulțumitoră. Marfa adusă la târgă, s’a 
trecută cu 54—55 la 1 fl.; galițe s’au 
oferită multe, de aceea negoță mai slă
buță. Noteză gâsce grase 3.80, 4.20, slabe 
2.50, 2.60, rațe grase 1.60, 170, slabe 
1.10, 1.20, pui 50—80 cr. părechia. Untie 
80—85 fl,, cartofi 2, 2.10, cepă roșiă 12 
fl. usturoiu 24—25 fl.

TJnsorea de porcă a avută mai 
multă trecere în săptămâna trecută din 
causă, că s’a produsă mai puțină de 
orașă cu butoiu, s’a plătită cu 54.75 
pănă 55 fl., fără butoiu cu 53 fl.

Slănină, negoță liniștită, s’a vândut 
de mesă cu 46 fl., afumată 51—52 fl., 
dela țâră 43.50, 44 fl.

Seulu fermă, cu 33 fl.
In lânuri negoță nulă în piață. Cu 

tote astea la târgulă de lână din Lo- 
șonță s’a vândută tdtă lâna adusă la 
târgă în cantitate de vr’o 800 măjl me
trice.

Pei s’au vândută săptămâna trecută: 
10.090 de oiă, sârbescl, cu 109 —112 fl. 
suta de bucăți, 11,000 de Bănată cu 55 
fl., 100 kilo, 8000 de Macedonia cu 57— 
61 fl. pr. 56 kilo, — t6te cu 2°/0. Pei 
de miei s’au vândută 4000 cu 60—65 fl. 
suta.

Pei uscate noteză de boi ungurescl 
66 — 67 fl., de vaci 60—64 fl., pitlingl 
75—85 fl., Kneip 100—110 fi. suta de 
chilogromî.

Pei lucrate negoță slabă, talpa a 
scăZută cu 2—4 fl.

Tergulu de vite cornute din 14 Mai. 
Au intrat 2018 capete, anume : 1096 boi 
ungurești, 109 serbesci, 421 vaci ung., 38 
bivoli, 79 tauri. S’au vândută tote cu ur- 
mătorele prețuri: boi grași 26—29 fl. 
chiar și cu 30 fl., de mijlocă 23.50, 25 
fl., slabi 20-23 fl., serbesti 23-28 fl., 
vad grase de Helveția 24—27 fl., vad 
ung. 21—25 fl., bivoli 18—20 fl. tauri 22 
27 fl. tote pr. maja metrică, vii. — Vi
ței vii s’au vândută cu 22—28 cr., prima 
30—32 kilogr.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 12 
Main n. starea rîmătoriloră a fostă de 165.694 
capete, la 13 Maiu au intrată 1488 capete și 
au eșită 1437 rămânendă la 13 Maiu ună nu
mără de 165.745 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurâsed veche, grea dela 45 cr. pănă la 46 cr. 
marfă ungwescă tineră grea dela 47 cr. pănă la 
48 cr., de mijlocii dela 47’/2 cr. pănă la 48’/, cr 
— ușoră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
ț&rănâscă grea dela 47 pănă la 48 cr. — de 
mijlocit, dela 46 cr. pănă la 47 cr. ușoră dela 
47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Răkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 46—47 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—47 cr. transito- 
șudră dela 45—46 cr. Porci îngrășațl de ună 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bursa din Bucuresci din 14 Maiu
"V a-loxi °/'o secnmp

Rentă română perpetuă 187b 57o 101.—
Renta română amortisabilă . . 5% 98.—

dtto................................ n 85.—
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 103.’/4
Oblig, de stată C. F. Române 6% —.—

idem idem . . . . &7o ——
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —
țmprumutulă Oraș. Bucuresci . 5% 92.—

idem idem din 1884 5°/o —.—
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 7% 104—

idem idem . . . . 5°/o 98.—
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7°/0 104.’/,

idem idem . . . . 6% 103.—
idem idem . . . . 5% 94.-

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57»10 fr
80.’/,

Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 260.-

Banca Națion. uit. div. 82.15
V. N.
500 1204.—

Dacia-România uit. div. 30 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit. div. 20 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —.—
Soc. Rom. de Consta*,  uit. div. 250 —.—
Soc. Bazalt. Artif.ult.div. lei div. 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 ——
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 •—.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —#—
Societ. de Hârtie uit. div. . , — —o—
Agio în Bursă........................... — 0.04
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României
Scompt.......................................... 6— —.—
Avansuri pe efecte.................. 7°/o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . 7%

pieței ISrașoviâ
din 17 Maiu st. n. 1890.

Bancnote românescl Oump. 9.36 V0nd. 91
Argintă românescă - n 9.31 n 9.34
Sfapoleon-d’orl - - - „ 9.38 „ 9.40
Lire turcescl - - - n 10.63 „ 10.68

Imperiali - - . . n 
Galbinl , „
Scris, fonc. „Albina“6a/# „ 

n „ n &'7o n 
Ruble rusescl - - • n
Mărci germane - - „
Discontulă 6— 8n/0 pe anii.

9.61 „ 9.66

1315/, 132.7,
57.80 „ 68.05

Cursulfi la bursa de Vwut.
din 16 Maiu st. n. 1890

Renta de aură 4“/0.............................103.90
Renta de hârtii Fi0/,,.............................. 99.75
împrumutul!! căiloră ferate ungare -

aură..................................................117.20
dto argintă......................... 96.—

ghedinului - - 126.60
Renta de hârtiă austriacă - - - - 89.40 
Renta de argintă austriacă - . - - 90.20 
Renta de aură austriacă.................... 110 30
LosurI din 1860   138.60
Aoțiunile bănceiaustro-ungaro - - 955.—
Acțiunile băneai de credită ungar. - 341,50 
Acțiunile băncei de credită n>ustr. - 300.30
Galbeni împărătesei.....................................5.57
Napoleon-d’orI......................................... 9.40
Mărci 100 împ. germane .... 57.97*/,
Londra 10 Livres sterling® • • ■ -118.15

Bursa ie mărfuri din Budapesta d©ia 14 Maiu 1890.

Sămințe

C
ua

lit
at

ea
 

pe
r H

ec
t. Prețulă per

100 ohilogr.

dela pănă
Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 79 8.40 8.45
Grâu de Pesta 79 8 35 8.40
Grâu de Alba-regala 79 8.40 845
Grâu de Băcska 79 .— —
Grâu ung. de nordă 79 .— .—

cd e Prețulă per
Sâmințe vechi

boîuICl 5 M 100 chil gr.
ori nou® 'S so p. dela pănă

Săcară 70-72 7.30 7.60
Orză Nutreță 60 62 6.50 6.80
Orză de vinars 62.64 7.— 7.60
Orză de bere 64.66 8.25 .—
Ovăsă 39.41 7.70 8.25
Cucuruză bănăț. 75 4.95 5.—
Cucuruză altă soiu 73 4.90 4.95
Cucuruză — .— .—
Hirișcă — 5.50 5.75

Cursulu
Producte div. S 0 i u 1 i

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 55.— 60.—
— francesă
— —.— —.—

roșiă 28 — 32.-
Oleu de rap. rafinată duplu 43.50 44.50
Oleu de in 6.— 6.10

c3 Uns. de porc dela Pesta 54.75 55.—
bi) ÎJ dela țără
o 

rd Slănină sventată 43.50 46.—
afumată 52.— 53.—

Său 32.— 33.—
8 Prune din Bosnia în buțl

din Serbia în saci
Lictară slavonă nou

H bănățenescă
■3 Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
X, serbescl

galbină strecurată _ g_ _ a_
Ceară de Rosenau 123. 124.
Spirtă brută 12.50 12.75

Drojdiuțe de spirt 15.25 15.75

(Cu cea mai deplină încredere) se 
pote întrebuința unii medicamentă de 
casă în contra bolelorfi de stomachă, 
când sute de scrisori de mulțămire do- 
vedescă efectulă escelentO. — „Balsa
mul fi de vieță (Lebensbalsam) alfi 
lui D r. R o s a “ din farmacia lui B. 
Fragner în Praga se bucură de aceste 
doveZl forte numârose, căci scrierile de 
mulțămită se înmulțescfi pe fiă-care Zi- 
BalsamulO de vieță alfi lui Dr. Rosa 
celă adevâratfi este de căpătată aprope 
în tâte farmaciele din Austro-Ungaria.

Editură Eedact-oră respoutxibi.fi : 
fir. Aursf

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri flue 

SiegeB-Imhof 
în Brunn.

Pentru unu rendu de haine bărbătesc! 
de primăveră. seu veru

este de ajunsă ună cuponă în lungime de
3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena. 

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

wy* fl. 4.80 calitatea obicinuită.
fl. 7.75 calitatea fină.
fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru hame de sa- 
lonă, postavuri pentru nniforme de aniplo- 
iațl, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garanteză.

Mostre gratia și franco. 
268,40-23

respoutxibi.fi
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Farbige Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 7.65
p. 2Heter—cjlatt unb gemuftert (circa 2500 nerfcfy. ^arben unb Deffins)— 
rcrfenbet roben= unb ftiicfnieife porto= unb jollfrei bas (fabrif=Depot G. Henneberg (K. unb 
K. fjoflief.), Ztlrich. IRufîer utngetjenb. Briefe fofien țO fr. porto.
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Pretm*! f6rte reduse de folii ieftine

Etablisementul de ghete și pălării
alîî lui

8. SABADEAMU,

Oăld.ărazilor’ă. ISTr. 4Q5.
Prin terguell favorabile i se dă ocasiunea, — a scădea prețurile 

dela %®°/o eventuala și 3®%—și Jiferă cu prețuri de totu 
ieftine, ca și pănă acum marfă soBidii numai lucru de 
mână (lucru de mașină nu posede).

Ghete de bărbați:
Ghete de vacs și patent, dela fl. 3.20 în susă

,, „ ,. cu talpa du-
plă cu șirofe și cuie. .

Ghete din piele patentată 
Asemenea cu talpă duplă 

cu șirupurl și cuie . .
Din piele de vacs fină franț. 
Asemenea cu șirupurl și 

ținte dearamătalpă duplă 
Din piele de gems fină. . 
Din piele patentată pentru
urcat pe munții BergsteigerJ >, 
Pantofifranț. depielepatent.,, 
Cisme scurte de iuftă ru- 

sescu.................................. „ 7.50
Cisme lungi de venătore

din iuftă rusescă . . . „ 10.50
Pentru capacă și altă gar

nitură precum și pingea se 
socotesce câte 50 cr. mai 
multă de părechiă.

Pantofi și papuci de casă dela ,, 1.—

Societatea de asigurare je acții Wară-Francesă
(FRANGO-HONGROISE). 823,

Capitalii (le acțiuni și celelalte obiecte de garanția ale 
societății făcu :

8,247,989 florini 46 cr. v. a.
Pagube plătite pănă la.finea anului 1888 fl. 39,504,187.85 

Societatea asigureză cu premiile cele mai eftine și pe lângă 
condițiunile cele mai culante:

1) Contra incendiului, fulgerului și contra pagubeloru causate 
prin esplosiunea de alruru și gazu,

2) contra urmăriloru la accidente corporale,
3) contra grindină,
4) pe vieța omului, pe capitaluri cu și fără plata anticipați vă 

a suinei asigurate pe rente, pensiune și mtfrwrL
Agentura generală în. Olușiu:

Agentulă generală : Secretari:
Siegmund Gâmân. Iulius Csermdk. Ludwig Mârai.

Agentura prwtcipaild pentru Brașovu și Imprejurhne la:
Domnulti HEINRICH AHONSOHN (Strada Vămi No. 10).

Ajutoru grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STOIACHU 81 URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

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

„Pr. Rosa’s Leboiis-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă’ 

măduitore se dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de sțomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuu sigură și dovedită 
medicamentă <le casti poporală.

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

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

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

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

2Depos5.t-ui.l-ix priXLCipal-ix al-ix prod-ixcetorixlnxi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru
Prag 205—3. »

In JBudapesta: Ia farmacia I. von Toriik.
Tote farmaciile din ISa-așovii, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

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

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

(HPrag-er "CTxxi-v-ersal-IEfaixssalloe) 
unii medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturorfl inflamațiunilorfi, rănilorO și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tumîrea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăritori se vindecă în timpulu celu mai scurtu; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulu celu mai scurtu fără dureri.

In. oixtior® a 25 și 35 cr.
FBȚI ATENȚII

De drcce alifia de casă universală de Praga se imiteză 
forte desu, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum s6 se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru auriii.
(G-elxbr-Ealsaxw.)

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

324,26—1

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primita diarulii nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pota 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Âdministraț. „Gaz. Trans

Turnătoria de ferii și fa- C’flTȚȚ 
brica de mașini a lui MvXlJjJLvxX

SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULXJ: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULfi:

VI., Kiilso vâczi-iit 169B/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garnituri de treieratul cu vaporii,
Locomobile și treie- 
rători cu aburii și per- 
vasurl (rame) de ferii, 

mai departe
Garnituri de treierată 
cuVertej (Go pel), mori 
pentru curați tulii ce- 

realeloru
(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe se află.gata : .Apa- 
rate originale americane pentru legatulu snopilor», mașini originală 

americane de cosită.
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Royal pat., Pluguri-Royal, cari se conducă de sine, Pluguri 
originale ale lui Sci&lick. șiVidats cu 1 brazdă, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgări, grape.

IMifl le semânatn îi râitoi „HALADAS“, patentate ale Ini Schlick. 
Mașini de semănată în lată, mașini pen
tru preparată nutreță, mașini pentru sfă- 
rîmată porumbă (cucuruzii), mori de 
urluită, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru fabricarea deuleiu(piuSdeuleiu). 
Prețurile cele mai eftine. — Modalități

de plată favorabile.
Prețurl-curente la cerere gratis și franco. '-Vî
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Ghete de dame:
Ghete de gems cu țug dela fl. 3.— în susă 

n i> „ n ,, I"a 
în formă Beust-Bismark

Din piele patentată cu țug 
Asemenea cu forma de

Beust I-a.......................
Cu lac înainte seu împrejur 
Din piele de Cid (mănușe) 
Ghete de brinel [salon] . 
Pantofi franz. de brinel .

,, Din piele Regata. .
,, de copii dela . . .

Ghete de copii ,, . . .
Ghete de fetițe și copii . 
Papuci și pantofi de casă

pentru dame ....
Papuci de gimnastică . .
GalocI de gumă încă suntă de tote ca
litățile rusești, englezești, franțuzești și 

germane, cu prețuri modeste.

289,10—10
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și a se 
călcâiului până la capulă degetului celă 

a pulpei. Mușterii suntă 
rugați a areta decă pi- 
ciorulă este mai cârnos, 
seu mai slabă pentru a 
se întocmi gheata bine 
pe piei oră. Acei mușterii 
cari dorescă a purta o 
gheată forte bine potri
vită pe picioră, suntă ru
gați a trimite o gheată 
vechiă a D-loră, după 
care se va face ună ca- 
lapodă cu numele muș-

JjiA' Tote celelalte specialități de încălțăminte fine aici neamintite 
se găsesctt cu prețuri forte scăzute.

Comande după măsură și reparaturi încă se primescîî. Aceste 
însă le efectueză. d-lft In. Olteanu fostulu meu maestru de ghete 
pe socoteBa Buiț care, luându acestă parte a negoțului de a face 
ghete după măsură și reparaturi, deja d’unfi ană asupră’șl, ca specia
listă bună le efectueză tine și ieftinii.

Se află și pălării, căciuli și șepci de bărbați și copii 
forte ieftine. Pălării de filz pentru bărbați suntă dela fi. 1.20, pentru 
copii dela 75 cr. în susă. Șepci de bărbați de voiagiu și de lucră
tori dela 50 cr. îu susă.

Aceste prețuri ieftine se pote aplica numai atunci, când se plă- 
tesce marfa îndată cu bani gata.

Comande din ațară se voru efectui promptă și încălțăminte, cari 
nu se potrivești! se schimtă, seu se primescă franco îndărătu.

Spre ușurarea măsurei este a se tăia o fâșie de hârtiă, 
măsura, 1) dela mijloculă 
mare, 2) peste degete 
unde se începe ridicătura 
piciorului, 3) împrejurul 
ridicăturei, 4) cuprinsulă 
călcâiului. Acestă măsură 
ar fi de ajunsă pentru 
ghete (papuci) cu elastic, 
dorește cineva ghete cu 
nasturi atunci este de 
lipsă 5) și măsura pulpei. 
La cisme înalte cu ca
râmbi este a se măsura 
partea cea mai grosă 
teriului, pentru ca la casă când ar mai dori să comande, nu trebue 
altceva decâtă numai o carte poștală, în care să se arate calitatea și 
modulă cum să fiă gheata și se va efectui prompt. Pentru durata 
încălțăminteloră se garanteză.
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Fa-eltaH forte reduse de folii iefftiaae
Tipografia A. MUR£ȘIANU Brașov.


