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Brașovu, 2 Iunie st. v.
Fiăcare economii cu minte, 

când se apropiă sferșitulu anului, 
se întrebă, ce râde i-a, adusu munca 
lui de peste anii ?

Totu așa trebue să se întrebe 
și fiăcare părinte consciențiosu cu 
iubire cătră ai sei, ce a dobân
dită elu prin jertfele, pe carî ne
curmată le aduce pentru lumi
narea minții și crescerea fiiloru 
sei și cu ce s’au alesă aceștia la 
capetulă anului școlară ?

Multă jertfesce și trebue se 
jertfescă în nâstre unu pă
rinte bună în tote privințele, dân- 
du-șl copii la scâla, ca se se 
lumineze și se se iacă âmeni har
nici de trăită în lume, pentru că 
multe și mari suntă ac}i cerințele 
și trebuințele vecului nostru și 
omulă trebue se fiă bine armată 
cu totă feliulă de cunoscințe și 
însușiri bune, ca se pâtă străbate 
prin greutățile vieței.

Nu mai pâte c}ice ac}! sufletă 
de omă, că va trăi cum au trăită 
tată-său, moșu-seu și strămoșii săi, 
pentru-că tote împrejurările s’au 
schimbată, vieța este cu totulă 
alta și vrendă nevrendă trebue 
se țină semă de progresele tim
pului, căci, decă nu, rămâne în în- 
tunerecă și va fi în veci unelta și 
robulă altora.

Cine pote se scape pe țăranulă 
nostru de robia spirituală și eco
nomică, cine pâte se-lă ferescă de 
aceea, ca să nu-lă mai întrebuin
țeze alții ca uneltă pentru scopu
rile loră, cine-lă pâte scuti de pa
gube și nenorociri, de amăgiri și 
de înșelăciuni, cine-lă pâte face 
adevărată omă, care se-și iubescă 
familia și nemulă seu și se fiă 
mădulară folositoră societății și 
statului, decă nu învățătura? Și 
de unde își pâte câștiga elă acestă 
învățătură, decă nu din șcâlă?

O, de ar sci săteanulă nostru 
să prețuescă și să pătrundă de 
ajunsă folosulă scdlei! O, de ar 
pricepe odată, că nici una din tâte 
jertfele, câte trebue se le facă elu 
în aceste vremuri de biruri grele,

nu este atâtu de folositâre, atâtă 
de roditâre și spornică și atâtu 
de binecuvântată de Dumne4eu, 
ca jerfta, ce-o aduce pentru lu
minarea fiiloru săi, pentru șcâlă!

încă și în cțiua de astăcțî se 
găsescu destui săteni, cari cțieu, 
că nu vorii mai da copii loru la 
scâlă, pentru că nu le aduce nici 
unb folosu, căci „domni11 (func
ționari) nu se mai potiî face, nu 
mai potu încăpe de „domnii11 un
guresc!, er preoți și dascăli suntu 
încă prea mulți.

Două lucruri ne descopere a- 
cesta părere greșită a săteniloru. 
Inteiu vedemu, că sătenulu nostru 
încă și astăcț! trăiesce în ideia ră
tăcită, că învățătura nu e bună de 
alta decât numai de-a se face cineva 
preotu, „domnii11, ori dăscălii. Alu 
doilea vedemu, că sătenulG, care 
e dedată, cu firea și logica lui, a 
judeca lucrurile numai după fo- 
lâsele momentane și pipăite ma
teriale, critică resultatele de pănă 
acuma, ce le-au adusu pentru elă 
șcâlele nostre. Și le critică cu 
dreptu cuvântă, pentru-că dela 1848 
încâce scâlele nâstre n’au făcută 
acelă progresă, care s’a așteptată 
și n’au putută aduce ună folosă 
nemijlocită sătenului română.

Ca se înțelegă sătenulă, că și 
învețămentulă, ca orl-ce lucru din 
lume, nu pote face deodată mi
nuni, ci trebue să se desvâlte și 
se se îmbunătățescă cu încetulă, 
e lucru prea greu pentru mintea 
lui.

Nu rămâne der, spre a-lu face 
se înțelegă pe deplină folosulă și 
însemnătatea scălei, decâtă ca 
scâla însăși se arate, unde numai 
se pâte, resultate practice și se 
dea sătenului esemple, cari se-lă 
însuflețescă pentru scopurile ei 
mărețe.

Cu bucuriă constatămă, că mai 
vertosu în anii din urmă, s’au do
bândită în multe comune de ale 
nâstre nisce resultate atâtă de 
frumose cu școla, încâtă poporulă 
din acele părți a începută se se 
uite cu alți ochi la nisuințele das-

călilorîi noștri și se nu mai pri- 
vescă în șcâlă numai unu mijlocii 
de a se înălța la domniă, ci se-o 
recunâscă ca o trebuință neîncun- 
jurată pentru fiecare sătenii, care 
în c|iua de ac]i trebue se scie mai 
multu decâtu a ține cârnele plu
gului.

S’a dovedită, că în acele co
mune, unde au fostu și suntu das
căli harnici și cu zelu pentru chiă- 
marea loră sfântă, sătenii au făcută 
mari progrese, școla i-a schimbată 
cu totulă, așa că căletorulă la 
prima ochire observă în ei o deș- 
teptăciune și unu spiritu deosebită, 
cunosce îndată și din vorba loră 
limpede și curagiâsă, că are de a 
face c’ună poporă mai luminată, 
vede din tâtă fisionomia loră, că 
au înaintată în privința morală și 
materială și suntă harnici și mun
citori.

Avemă și comune de acelea, 
deși încă puține, în cari abia vei 
afla săteni din generațiile mai ti
nere, cari sâ nu scie scrie și ceti. 
Și aceste comune se află ac|i și 
în privința materială într’o stare 
mai bună. Sătenii se ’ntrecă unii 
pe alții în a’și îmbunătăți econo
mia loră și, pe temeiulă învețătu- 
rei ce au câștigatA în șcâlă, vecji 
când pe unulă, când pe altulă, că 
își caută și alte ramuri de câștigă 
și nu se mulțămesce numai cu plu- 
găritulă.

Mulțămită ceriului, că cu tâte 
pedecile, greutățile și prigonirile 
ce le întîmpinămă de tâte latu- 
rele, a începută sâ pătrundă și în 
sînulă săteniloră noștri convin
gerea, că scola nu e numai pen
tru cei ce vreau să se facă preoți, 
dascăli și funcționari, ori advocațl, 
ci ea își are chiămarea de a da 
sătenului cultura, de care și elă 
are ac]i neapărată lipsă.

Și dedrece e vorba de săte
nulă română, cine se mai pâte 
îndoi, că scola, care i dă cultură, 
înainte de tâte trebue să fiă ro- 
mânescă. Acesta o pretinde firea 
lucrului, căci numai prin limba 
sa maternă se pâte rădica ună

poporu, desvoltându-și caracterul^ 
și individualitatea sa națională în 
tote direcțiunile.

Este der sfânta datoria a tu- 
turoru Românilorîi și a sătenului 
românii în deosebi, de a nu cruța 
nici o jertfă ca se aibă scâle bune 
românescl, căci numai acestea voru 
pute ridica și mântui de peire 
nemulu nostru.

Resultatele îmbucurătâre ale 
esameneloru școlare, arătate și 
pănă acum în fâia nâstră, suntu 
de ajunsiî pentru a ne încuragia 
se ne încordămG tâte puterile 
ca se ajutorămu și se aperămu 
scâlele nostre românescl, dela cari 
atârnă bunăstarea și viitorulu nos
tru, er pe dascălii noștri se nu-i 
mai considerămu ca o sarcină, ci 
se stimămu, se iubimu și se spri- 
jinimu munca și sîrguința, ce și-o 
dau, lucrândii în brazda culturei 
române!

ZESe-vista, politică,.
Dinăuntru. Desbaterile din delegați- 

unilc austro-ungare și espunerile diferiți- 
loră miniștri nu suntă nici decum de 
natură a liniști spiritele, nici în privința 
durării păcei, nici în privința cheltueli- 
lorfi militare. Nu-i vorbă, ministrulti de 
esterne Kalnoky a spusă, că alianța mo- 
narchiei nâstre cu Germania și cu Italia 
nu numai n’a slăbită, ci din contră s’a 
întărită. E durerosă însă, adause minis- 
trulă, că situația politioă generală pre
tinde, ca puterea militară a statelorft 
aliate să fiă deplină desvoltată, și deci 
aliații ceră monarchiei nostre să-și des- 
volte și ea puterea militară oum o des- 
voltă ei. Cu celelalte state din Europa 
stămă în raporturi, care ne inspiră li
niște, așa că se pote spera, că periculele 
se voră înlătura. Bulgaria progresâză, 
domnia principelui Ferdinand se întă- 
resce, se pdte cfi06) că Bulgaria își ține 
sârtea în propria sa mână. In Serbia e 
acjl ună curentă nepretinescă față ou 
monarchia austro-ungară, pressa serbâscă 
uneltesce în contra ei; purtarea nâstră 
față cu Serbia s’ar putâ schimba în ne- 
favârea ei, dâcă guvernulă sârbescă nu 
se va sili a dovedi prin fapt9, că voesce

FOILETONUL^ „GAZ. TBANS.“ mai multă timpii în acelii orașă, aucji 
din gura unui bărbată bine cunoscută 
și iubitoră de adevără următârea is- 
toriâră:

Pe când bântuia mai înfricoșată 
pestilență (ciuma) în orașă și pe cândă 
mortalitatea era în măsura cea mai mare, 
ună neguțătoră mahomedană a visată, 
că pe dinaintea curții lui duceau la mor- 
mentă 11 morțl de-odată. Neguțătorulă, 
trezindu-se din somnă, fu cuprinsă de 
spaimă și grâză, căci numărândă mem
brii familiei sale, cu dânsulă dimpreună 
erau chiar 11.

Acum bietulă neguțătoră, în cre
dința deșârtă a lui, era convinsă, că vi
sulă, ce i-s’a arătată, se va înplini în 
familia s’a și că de acestă sârte fatală 
nu se mai pote scăpa nici într’ună modă. 
Adecă perirea lui și a familiei lui era 
hotărîtă.

Pofti dâră la sine pe vecinii și pe 
toți pretinii săi, spunându-le visulă înfio- 
rătoră, ce l’a avută, cerendă și primindă 
dela dânșii sfată și mângăere de a se

liniști în privința ursitei, ce i-s’a desco
perita, și să mulțămâscă lui Dumnezeu, 
că i-a împărtășită atâtă de timpuriu vii- 
torulă, ce-lă așteptă.

Intr’una din dilele următâre s’a în
tâmplată, că i-a murită ună copilă ; după 
câteva <|jle ia murită una din femeile 
sale, și rândă pe rândă ciuma înspăi- 
mântătâre i-a ucisă pe toți membrii familiei 
și pe toți servitorii săi, pănă când la urmă 
bietulă a rămasă singură singurelă în 
C&rSQ» 8 EL.

Acum era sigură, că visulă fatală se 
va împlini pănă în sfîrșită. Astfelă săr- 
manulă omă, după îmormântarea celui 
din urmă, a mersă la ună prietină ală 
său, care locuia mai aprâpe de elă, și a 
învitată la sine și pe alți mai mulți pre- 
tinl ai săi neguțători.

„Pote că încă în noptea acesta voiu 
muri“, cjise dânsulă adresându-se cătră 
amicii săi. „Pentru aceea rogu-vă pe voi, 
ca mâne în dori de (fii 8^u poimâne, 
să venițl, să mă căutațl și să vedeți, că 
ore murit’am sâu ba, și dâcă ași fi mu-

rită, vă îngrijiți de îmormântarea rămă- 
șițeloră mele pământescl, pentru-că nu 
am în casa mea o ființă, cafe să se în- 
grijască de mine. Faceți, vă rogă, lucrulă 
acesta pentru mine și cerulă va răsplăti 
ostenelele vâstre. Sicriulă și hainele 
mele de mortă le veți afla în unghiu- 
lețulă dormitorului meu. Venindă, ba
teți la ușa odăii mele și dâoă veți vedâ, 
că nu se desohide, stricați ușa și întrațl“.

Amicii i-au promisă sărbătoresce, 
că-i voră plini ultima lui dorință.

După apusulă sârelui s’a culcată în pa- 
tulă din odaia s’a. Somnulă însă nu l’a cu
prinsă ; cugetele sale sburau la momentele 
cele din urmă ale vieții sale, cuprinsă de 
frică și fiori, căci trebue să părăsâscă viâța. 
In outremurulă acestor momente grozave, 
începu elă a-șl faee sâma trecutului său.

Și când umbrele nopții întunecâse 
se coborau din ce în ce mai multă asu
pra ochiloră săi, âtă că i-se năzăresoe 
acum ună lucru, acum altulă în chipulă 
lui Azrael, îngerulă morții, ba în urmă 
a vădută o figură pășindă în odaia sa,

Alu 11-lea.
. BasmU arabica.-Traducere liberă, de A. C.

La poporulă arabicii predomnesce 
convingerea, că visurile arată tainele 
viitorului. Arabii dictă, că acesta negre
șită trebue să fiă așa, pentru-că o spune 
însu-șl profetulă loră Mahomedă în Co- 
ranti, său în scriptura pe care a adus’o 
elă din ceră poporului său.

Dâcă călători din Europa mergândă 
în răsărită spună, că nu credă în împli
nirea visuriloră, Mahomedanii sciu a-le 
istorisi feliu de feliu de întâmplări, si- 
lindu-se a dovedi, că visulă cutare și cu
tare s’a împlinită și astfelă nu-i cu pu
tință a-i abate pe dânșii dela credința 
în împlinirea visuriloră.

Astfeliu se întâmpla, că după an. 
1835, când bântuia în cetatea Cairo în
fricoșata pestilență sâu ciumă, numită și 
mârtea nâgră, care a secerată cumplită 
poporațiunea acestui orașă, ună călătoră 
europână trecendă pe acolo și petrecendă
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a susține bune relații cu noi. Serbia 
trebue să caute, ca amiciția ei cu Rusia 
să nu provâce raporturi dușmane cu 
Austro-Ungaria. Raporturile cu România 
suntă forte amicale, der e rău că esistă 
încă răsboiulă vamalii.

Astfelă a arătată ministrulă de es- 
terne situația, oare numai liniștitdre nu 
pote fi, când susținerea păcii și înlătu
rarea periculeloră totă numai de spori
rea armateloră și de armări continue 
se facă atârnătore, și totă numai „se 
speră", că nu voră fi încurcături, der si
gură nu e nici d-lă Kalnoky.

De altă parte ministrulă de răsboiu 
br. Bauer a răspunsă la obiecțiunile 
unoră delegați, că deocamdată e cu ne
putință să micșoreze sumele cerute pen
tru armată; chiar ou acesta numai câr- 
pesce lucrulă. Ba încă se va mări multă 
bugetulă, pentru - că va trebui mărită 
numărulă armatei și pentru timpă de 
pace. Deja în bugetulă acesta, precum 
observă raportorulă Rakovsky, se pre
vede o mărire a efectivului de pace cu 
2526 omeni, se prevede înarmarea cu 
pusei și a trîmbițașiloră, toboșariloră și 
pioneriloră. Se va mări în anii viitori 
bugetulă celă puțină cu 20 milione, se 
va înființa o fabrică de prafă fără fumă, 
se voră transforma puscile Mannlicher 
pentru acestă prafă, artileria de forță-, 
reță se sporesce dela 72 la 90 companii, 1 
se va înființa încă ună regimentă de 
cavaleriă, ală 42-lea, și alte multe ne
cesități voră trebui împlinite. Ministrulă 
de răsboiu a spusă, că decă delegațiu- 
nile îi pună deodată la disposițiă o sută 
de miliâne fi., atunci n’ar mai ave ne- 
voiă să viă la delegațiunl cu astfelă de 
cereri amărunțite, der asta scie, că nu 
se pdte face, din causa grelei situațiunl 
economice, și deci trebue să vie pe 
rendă și să ceră ou mărunțișul ă.

Prin cercurile oficiose se vorbesce 
deja și de construirea unoră căi ferate 
strategice la hotarele sudvestice ale mo- 
narchiei, și pote că și o cale ferată stra
tegică dela Sibiiu la Cernăuți, pentru-că, 
preoum află din Viena „Pester Corres- 
pondenz“, orl-ce întârdiare și economi
sire e periculosă și o pote plăti scumpă 
Austro-Ungaria, ca și altă-dată. „Să ne 
gândimă, Zi00 numita foiă, că răsboiulă, 
care mai curândă ori mai târejiu totuși 
va isbuoni, va hotărî esistența ori că
derea monarchiei pentru veciău. In fine 
„P. Corr.“ atrage atențiunea guvernului 
austro-ungară asupra oficeriloră ruși, 
cari trecă granițele austro-ungare cu 
scopă de a studia terenulă.

E în adevără o situațiune desperată, 
care nu se mai pdte prelungi decă nu 
voră guvernele să aducă poporele la to
tală ruină. Ungurii dela putere cu deo
sebire suntă desperați, deoparte că vădă 
cheltuindu-se mereu sume enorme pentru 
armată, pe oare cu tâte astea o găsescă 
că e îndărătulă armatei germane și fran- 
cese atâtă în cantitate, câtă și în cali

tate ; de altă parte pentru-că din pri- 
oina acestoră cheltuell nu’șl potă juca 
mendrele risipindă banii pentru ideia 
smintită de maghiarisare, căreia în de- 
legațiuni i-s’a dată numele falsă de „cul
tură1* de cătră ună delegată ungură, 
care dicea, că din causa cheltueliloră 
cu armata se'mpedecă „cultura* 1. „Er- 
delyi Hiradou dă espresiune desperărei 
șoviniștiloră scriindă următorele :

Aliata nostră G-ermaniă îșl va mări trep
tată puterile sale de apărare și nouă 
cereri de credită militare suntă depuse 
pe biuroulă dietei imperiale germane. 
Germania, dice foia ungurescă, îșl va 
înmulți armata încă cu y2 de milionă. ( 
Față cu astfelă de lucruri noi nu putemă 
sta nepăsători, nu putemă rămână îndărătă 
căci dela acesta ne oprescă nu numai 
interesele nostre de viăță, ci și preten- 
țiunile aliațiloră noștri. De sarcinile mi
litare, sub ală căroră jugă geme întregă 
Europa, numai unu resloiu ne pote ușura. 
Pănă când nu se va întâmpla o mare 
ciocnire între statele Europei, pănă 
atunci e lucru deșertă a ne mai gândi 
la micșorarea saroineloră militare și e 
lucru și mai naivă a pretinde, numai pentru 
noi, desvoltarea în măsură mai mică a 
puteriloră de răsboiu, pe când interesele 
năstre suntă cele mai mari, căci de va 
învinge Muscalulă, atunci se pote cfiee 
și despre Ungaria, ce a disă odinioră 
renumitulă generală Kosciusoo despre Po
lonia, adecă „Finis Hungariae.u (S’a sfâr
șită cu Ungaria!)

Atâtă desbaterile din delegațiunl 
deci, câtă și observările și tronulă des
perată ală pressei ne facă impresiunea, 
că de rândulă acesta guvernulă austro- 
ungară e mai îngrijată ca orl-și-când 
de situațiunea politică generală, care 
în halulă în care se află adl nu mai p6te 
dura multă timpă.

Dinafară. In urma declarațiuniloră 
ministrului de esterne Kalnoky despre 
raporturile cu Serbia și a ordinațiunei 
guvernului ungară privitâre la importulă 
porciloră din Serbia, guvernulă serbescu a 
adresată prin trimisulă său plenipoten- 
țiară din Viena, o nota cătră contele Kal- 
noliy. In notă se dice, că declarațiunile 
lui Kalnoky au mâhnită adâncă pe gu- 
vernulu sârbescă. Măsurile economice ce 
le-a luată elă urmărescă esclusivă sco- 
pulă de a îmbunătăți puterea productivă 
a poporului și finanțele statului, er nu 
cu intențiunea d’a slăbi raporturile ami
cale cu monarchia vecină. Atitudinea 
pressei sârbescl nu pote fi ună argu
mentă d’a atribui curentului radicală 
intențiunl dușmănose față cu Austro-Un
garia. Cu tote declarațiunile lui Kalnoky 
și cu tote măsurile de represiune în oon- 
tra importului porciloră din Serbia în 
Austro-Ungaria, — măsuri, care nu co- 
răspundă tractatului esistentă și care au 
urmată îndată după declarațiunile lui 
Kalnoky — guvernulă sârbescă asigură, 

că va rămâne credinciosă declarațiuniloră 
sale de amicițiă leală față cu monarhia 
vecină, și nu recunosce, că ar fi săvâr
șită celă mai mică lucru, care ar fi de 
natură a jigni acestă reciprocitate ami
cală.

Foia sârbescă „Narodwi Dnevnilc'-‘ atacă 
violentă pe Austro-Ungaria și cjice: „Decă 
guvernulă din Viena esercită siluire asu
pra Serbiei, înceteză orl-ce vederi de 
partidă în țeră și poporulă serbescă va 
forma o singură tăberă în contra Austro- 
Ungaria.11

E demnă de observată, că în Bel- 
gradă au fostă confiscate tote Z’ar0l0 
din Viena și din Pesta, în care au apă
rută raporte și articull asupra espunerei 
contelui Kalnoky. De altă parte o te
legramă din Belgradă anunță, că mă
surile de răpresiune în contra impor
tului porciloră din Serbia în Austro- 
Ungaria s’au și pusă în aplicare. 
Autoritatea vamală ungară a oprită 
ună trenă cu porci din Serbia desti
nați pentru Wiener-Neustadst d’a trece 
granița ungară, sub cuvântă, că porcii 
ar fi bolnavi.

8CIR1LE țSLLEL
Seovestrarea căii ferate Aradii-Timi- 

șora. Ministrulă ung. de comerță a de
clarată hotărîtă direcțiunei căii ferate 
Aradă-Timișora, că cu diua de 1 Iulie 
n. c. va secvestra acestă cale ferată pe 
temeiulă legii de secvestrare și orl-ce 
representațiune a direcțiunei va fi fără 
resultată.

* * *
Importulă de porci din Serbia. Minis

trulă ungurescă de agricultură a înăs
prită măsurile relative la importulă de 
porci din Serbia. Porcii, ce voră fi im
portați în Ungaria, au să fiă esaminațl 
cu îngrijire și din punctă de vedere 
sanitară și din punctă de vedere ală 
provenienței. Orl-ce transportă de porci, 
în care se va găsi ună unică porcă, că 
are cea mai mică scădere în privința să
nătății ori că va fi de proveniență din 
România, va fi fără considerare respinsă. 
Ordinațiunea a și întrată în putere din 
Ziua publicării, 10 Iunie n.

** *
Contrabanda de porci. Ministrulă ung. 

de interne a adresată comandeloră de 
gendarmeriă din sudulă Țărei ungurescl 
o ordinațiune, care se referă la contra
banda cu porci bolnavi, ce se face în 
mare măsură la granița sârbă-ungară Mi
nistrulă accentueză, că are cunoscință, 
cnmcă crescători sârbi de porci și alțl 
locuitori sârbi, pentru a scăpa de chel
tuell cu pașaportele și cu certificatele 
sanitare, precum și pentru a vinde cu 
orl-ce preță materială bănuită, trecă mai 
alesă noptea ca contrabandă transporturi 
mai mari peste graniță, din care causă 
a urmată în mai multe puncte infectarea 
porciloră indigeni. Ministrulă ordonă co

mandeloră de gendarmeriă să suprave
gheze și să urmărescă câtă se pote de 
strictă, în casă de nevoiă cu mai multe 
și mai mari patrule, acestă felă de con
trabandă.

* * *
Certă pentru Tisza. In adunarea de 

primăveră a comitatului Huneddra, ți
nută la 3 Iunie, s’a propusă să se tri- 
metă o adresă fostului ministru ungu
rescă, Coloman Tisza. Desbaterea a fostă 
violentă. Au votată pentru adresă 59, 
contra adresei 28 „patrioțl.“ Mulțl dintre 
membri s’au depărtată fără a vota.

Alte năcazuri n’au „patrioții1* decâtă 
să trimeță adrese sdrobitului Jupiter 
cu ochelarii vercjl. Ce ironiă!

** *
„Inalță-ți lata frunte!“... Din Mediașă 

ni-se scrie: Deodată cu sărbătorea S.-loră 
Rosalii din acestă ană a străbătută idea 
cuprinsă în acestă cântecă ală poetului 
și în inimile credincioșiloră noștri ro
mâni din orașulă Mediașă. Ei, sărmanii, 
obiclnuițl fiindă din vremile amare de 
sclăviă a fi espușl urgiei și batjocurei 
tirauiloră străini, cari nu cruțau a în
jura și a-șl bate jocă chiar și de Dum- 
nedeu și de lucrurile sfinte ale Româ- 
niloră, precum de altmintrelea și astăcjl 
mai facă unele rămășițe de ale acelora, 
— pănă în <jiua de astădl nu cutezară 
a eși cu procesiunile sfinte prin stradele 
mai de frunte ale orașului, ci temân- 
du-se nu oumva să fiă batjocurițl de 
Sași, ei eșiau cu procesiunile numai prin 
stradele laterale și mărginașe ale orașului. 
De rândulă acesta însă, mulțumită în
demnului d-lui protopopă Ioană Moldo- 
vanu, Românii pentru prima-oră eșiră 
în procesiune prin piața Mediașului. Pro
cesiunea era împunătore. ese Șcâte șese 
în fiă-care rândă, îmbrăcațl fârte cu
rată și frumosă. Ne putemă închipui, ce 
impresiune a făcută acâstă procesiune 
asupra Sașiloră, cari odinioră nu su- 
feriau pe Română nici clopotulă să-lă 
tragă și nici casă Domnului să zidescă 
în stradele mai din centru ale orașeloră 
loră. A doua di de Rosalii, săra, tine
rimea română din Mediașă a arangiată 
o frumosă petrecere în sala scolei gr. 
c. Ar fi forte de dorită, ca esemplulă 
d-lui protopopă Moldovană să’lă imiteze 
și alții, pe unde stau lucrurile astfelă, 
făcândă pe poporă să fiă mai mândru 
de numele de Română, să lase umilința 
și în loculă ei să-și însușescă cons- 
cința și mândria națională!

* * *
Omu periculoșii. Ni-se scrie: In co

muna Sculea, comitatulă Timișă, ună 
locuitoră răutăciosă, anume Ilie Frauță 
G-avrilă, după ce a venită din temnița 
cercuală, în Dumineca tuturoră sfințiloră 
la 9 ore a. m. a împușcată cu pușca 
după o văduvă, carea fusese mărturiă în 
contra lui. Din norocire fiindă văduva 
în distanță ca de 140 pași, sburăturile 
n’au nimerit’o, der nici pe alțl doi lo-

care era desohisă, și văcju acăstă figură 
apropiindu-se încetă-încetă de patulă său. 
Atunci, cuprinsă de groză și fiori în totă 
ființa sa, strigă înspăimântată:

„Tu cine eștl?“
— „Fi liniștită!11 răspunse figura în- 

tunecdsă, cu voce seriâsă, der sărbăto- 
rescă. „Eu sunt Azrael, ângerulă morții“.

— „Ah!u — borborosi neguțătorulă 
tremurândă și dicândă o rugăciune ara
bică. „Numai ună Dumnezeu este, Ma- 
homedă este profetulă lui! Nu este pu
tere, nu este mărire numai susă la Dum
nezeu ; ai lui Dumnedeu suntemă și la 
elă trebue să ne reînturnămă!“

Apoi acoperindu-șl fața cu învăli- 
torea, cu peptulă sbocotindă de frică aș
tepta minutulă, în care ângerulă morții 
îi va cere sufletulă sdrobită. Insă minu
tele veniau și se duceau, ba din minute 
8Q făcură 6re, fără a i-se fi întâmplată 
ceva. Cu tote acestea nu se credea scă
pată; ângerulă morții, ce-i dreptă, nu mai 
era lângă elă, dâr se va re’ntorce îndată, 
— îșl gândia bietulă neguțătoră. Pote 

i-a mai dată puțină timpă pentru a se 
pregăti de mârte, în care timpă s’a dusă 
să culegă miile de suflete, cărora în 
noptea acesta li-a sunată cesulă din 
urmă, apoi se va re’ntorce.

Când dorile dilei se îngânau cu so- 
rele auriu pe culmele munțiloră, revăr- 
sândă rade binefăcătore și peste locurile 
cercetate de ângerulă Azrael, etă că 
încetă muncile sufletului multă încerca
tului neguțătoră, a-i căruia vecini și a- 
micl ținându-se de promisiunea făcută 
întrară deodată în odaiă, aflându-lă în 
pată. Vă^endu-lă înfășurată între învă- 
litorl și nedândă nici ună semnă de 
vieță, întocmai ca ună mortă, amicii 
’i pună întrebări, er muribundulă le răs
punde cu o voce înecată și debilă:

„încă nu am murită, deși ângerulă 
morții m’a cercetată. De cu seră a ve
nită la mine, apoi s’a dusă puțină, acum 
însă numai că nu vedl momentulă în 
care are să vină și să-mi ia sufletulă. 
Nu mă conturbați, vă rogu, ci mai bine 

vă îngrijiți, ca să fiu îmormântată după 
cuviință.11

— „Pentru-ce ai lăsată deschisă ușa 
odăii ?“ — îlă întrebară amicii lui.

„Eu am închis’o, însă de ângerulă 
morții nu te poți păzi! înaintea lui nu 
este încuetore11.

— „Der cine 0ste omulă acela în 
curte?" — întrebară amicii.

„Ce omă?“ — răspunse neguțăto
rulă muribundă. — „Eu numai singură 
am fostă, acela pote va fi ângerulă 
morții, care așteptă sufletulă meu și voi 
îlă socotiți dreptă omă.“

— „Ba acela trebue se fi fostă ună 
hoță11, răspunseră vecinii, „căci te-a des
poiată de tote și eșiudă încărcată din 
casa ta, l’a apucată grabnica morte și 
acum 6tă-lă mortă lângă scara curții 
tale, înțepenită și ținândă în mâni sfeș- 
nicile tale de argintă.

Audîndă neguțătorulă despre acesta, 
mai întâi a amuțită stândă nemișcată, 
apoi aruncândă învălitorea de pe sine, 
cu glasă înaltă striga:

„Mulțămită Ție, DumneZeule, Doqx- 

nulă firii! Acesta este ală 11-lea și eu 
sunt, scăpată. Fără îndoială acesta a 
fostă obrazniculă acela, care a venită la 
mine clicendii, că elă este Azrael, ân
gerulă morții! Laudă lui Dumnezeu!“ 

Neguțătorulă a rămasă în vieță și 
de multe-orl a istorisită acâstă pățaniă 
ciudată. S’a dovedită în urmă, că lu
crulă s’a întâmplată așa, că hoțulă — 
ună perde veră, — auZindă cele ce le 
povesti neguțătorulă cu amicii săi, cu
getă să profite de ocasiune și astfeliu 
venindă ndptea ridica ușa din țiținl, întră 
în casă și punândă mâna pe totă ce putu 
afla în casă mai de preță, dete să iasă, 
der în curte fu lovită de ciumă și cădu 
mortă.

La anulă 1835 în Cairo au fostă 
atacați de acestă bâlă înfi coșată mai cu 
semă omenii tineri, de cari se țineau și 
membrii familiei neguțătorului, cum și 
hoțulă, care se dete sub numele de în- 
gerulă Azrael, eră neguțătorulă, ca mai 
bătrână, a scăpată!
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cuitorl, cari vorbiau la olaltă, citrecendQ 
dramele pe lângă ei, acelea picară la 
pământii. Văduva și cei doi locuitori, 
făcendă arătare la oficiulh comunală, 
acesta nu și-a împlinită cum se cuvine 
datorința s’a. — Unii locuitorii.

♦ * ♦
Mortă de turbare. Iu N-rula 96 a. c. 

ală „Gazetei Transilvaniei amfi amintită 
lupta crâncenă, ce a purtat’o Chîlba 
Lică cu ună lupă, ce-lă turburase din 
ântâiulă somnă. Lupulă l’au omorîtă și 
după ce l’au omorîtă, doi medici au fostă 
trimiși să-lă secționeze pe lupă. Ce s’a 
constatată, nimenia nu ni-a informată ... 
Am mai amintită, că omulă a fostă ră
nită la o mână, și am amintită și aceea, 
că cea mai mare frică a cuprinsă întregă 
sătulă din causă, că pote lupulă a fostă 
turbată. De ce ne-amă temută, prea în- 
grabă s’a împlinită, căci abia trecură 30 
de dile dela groznica întâmplare și sem
nele turbărei se și arătară la omă. In 5 
Iuniu a fostă transportată în spitalula 
netericițiloră din Oradea - mare, unde 
peste două cjil® între cele mai mari su
ferințe și chinuri a murită. Decă acuma 
ne întrebămă, cine portă vina la acestă 
nenorocire, abia credă să greșescă dâcă 
voiu cjice, că medicii. Ei trebuiau sâ fiă 
cu mai mare rigore la constatarea stărei 
normale ori anormale a lupului și de- 
cumva au aflată ceva, de unde ar fi pu
tută deduce, că-i turbată, trebuiau să 
ia măsurile cele mai mari, ca să nu 
i-se întâmple omului nimica. Acesta s’ar 
fi putută aștepta cu atâtă mai vârtosă, 
că unulă dintre ei e mediculă cercului. 
Dâr nu! Elă s’a îndestulită, că i-a arsă 
cum i-a arsă rana în două rânduri și l’a 
lăsată în scirea lui Dumnezeu.

E vorba de o vieță — și încă ro- 
mânescă. — Vomă vede, veni-va ore 
în minte la cei dela putere, să iee la 
răspundere pe medică pentru urmările 
negrigei sale? In urma lui Chîlba Lică 
a rămasă o femee cu copii mici.

** *
Cale ferată română-serbă. „Deutsche 

Zeitung" anunță din Belgrade: Intre 
România și Serbia s’a făcută o învoielă, 
ca să se lege calea ferată serbescă din 
valea Timocului cu calea ferată română 
Craiova-Bucurescl. Spre acești) scopă se 
va construi peste Dunăre ună podă de 
feră pentru calea ferată, în punotulă, 
unde se afla vechiulă podă ală lui Tra- 
ianO, în dreptulă Radujevațului.

■+ » *
Respectarea Duminecei, Ună mare 

numără de comerciantt din BucurescI au 
hotărîtă și s’au obligată să țiă prăvăliile 
închise Dumineca și sărbătorea. Cei 
cari lucreză în contra acestei hotărîrl se 
pedepsescă cu câte 300 lei amendă. De 
asemenea calfele comercianțl și meseriași 
în numără de 10,000 au adresată ca
merei deputaților o petițiune, ca să creeze 
legi pentru ocrotirea lucrătoriloră și 
pentru odihna Duminecei.

* * *
Poporațiunea in Moșna. După ună 

raportă făcută cu ocasiunea unei adunări 
economice de preotulă sasă Frohlich, în 
1766 numărau Sașii 386 suflete, la finele 
anului 1889 numărau 510 suflete, deci 
în 124 de ani a crescută poporația să- 
sescă cu 124 suflete. Românii în 1883 
nămărau 180 suflete, er acum numără 
209 suflete. Așaderă, pe când popora- 
țiunea săsescă cresce cu ună sufletă pe 
ană, poporațiunea română cresce cu 
aprope 5 suflete pe ană.

* * *
Podă nou din punctă de vedere stra

tegică. Ministrulă ung. de comunicațiune 
ia măsuri, ca podulă dela Mihalță, de 
peste Murășă, să se reconstruescă pe 
base mai solide. Podulă ar fi să se re
construescă astfelă, ca pe lângă trenă 
să potă trece pe elă cară și căruțe. „Ko- 
lozsvar" dice, că cu tote avantagiele și 
folosele, ce-ar aduce acestă podă pentru 
comitatulă Albei-inferiore , comitatulă 
nu e prea aplecată a se învoi cu 
planulă ministrului, din pricina chel- 
tueliloră coloră mari, căci numai de 

curendă a jertfită pentru edificarea unei 
casarme în Abrudă 200,000 fl., asemenea 
și pentru podulă ce se construesce la 
Ciumbrudă, peste Murășă. Se <fice, c& 
în curândă se voră începe tractărl între 
comitată și ministrulă, ba că s’ar fi pu
blicată și concursă de întreprindere, 
pentru a se începe mai curendă lucră
rile la fundamentulă podului.

Sărăciă peste sărăciă! Ministrulă 
ungurescă cheltuesce, Românulă plă- 
tesce.

* *
Esamenulii cu copiii dela școlele ro

mâne din Teușu se va ține Marți în 17 
Iunie n. c. Suntă invitați și rugați a 
lua parte la acestă esamenă câtă mai 
mulțl Români, cari se intereseză de bi
nele și înaintarea în cultură a poporului 
nostru românescă.

* * *
Banii trimiși de emigranți. Guver- 

nulă ung. s’a ocupată în timpulă mai 
recentă cu cestiunea emigrării și între 
altele a ordonată să se facă ună raportă 
despre sumele de bani, trimise din timpă 
în timpă de emigrații în America nor
dică familiiloră loră rămase în Ungaria 
de nordă. Precum spune „P. Hirlap", 
din datele arătate resultă, că în 1888 și 
în 1889 au sosită în comitatele din 
nordulQ Țârei ungurescl 9l/2 milidne 
bani din America.

* * *
Trăsniți. In Jecudu-ungurescă a 

fostă trăsnită păstorulă de porci. — In 
Betfalva trăsnetulă a atinsă pe o fetiță 
de șese ani, ce sta pe pragulă ușii; fetița 
a fostă periculosă rănită la șolduri și la 
piciore. * * *

Echiparea armatei române, Camera 
României a votată ună credită de 10 
milione pentru echiparea armatei. Cu 
acestă ocasiune d-lă L. Catargiu a în
trebată, dâcă cu (aceste dece mili- 
âne se împlinescă tăte lipsurile; d-lă 
generală Vlădescu, ministrulă de răsboiu, 
a răspunsă, că suma de 10 milione e de 
ajunsă pentru a pune pe picioră de răs
boiu (în prima liniă) 123,000 omeni.

* * *
Dislocări do trupe la tomna. „Reichs

wehr “ comunică: In cuprinsulă corpului 
12 (Sibiiu) va fi mutată ună batalionă din 
reg. 51 de inf. din Clușiu la Gorazda; 
din contră ună batalionă din reg. 50 de 
inf. din Gorazda la Alba-Iulia. Câte două 
batalion® din reg. 62, 63, 64. și 82 de 
inf. îșl schimbă garnisonele între sine.

* * *
încercare de sinucidere. In Oarda de 

josă, lângă Alba-Iulia individulă Eugen 
Megay, dată patimei beției, eșindă în 
(filele trecute din cârciumă, s’a aruncată în 
Mureșă. Doi soldați, cari treceau p’acolo, 
îlă scăpară de morte. Megay a încercată 
de mai multe-orl să se omore.I * * *

Sinucideri. Practicantulă dela audito- 
riatulă din Sibiiu, Rari Stephani, s’a îm
pușcată.—Proprietarulă de casă din Sibiiu 
Iosef Engber, s’a împușcată în Rășinari, 
unde se dusese să visiteze pe ginere- 
său. Se observase la amândoi de câtva 
timpă o turburare a spiritului.

* * *
Omoră. Păzitorulă de câmpă Iosef 

Lang, din Hodișă, fu găsită înecată în- 
tr’ună tău lângă Huedină. Păzitorulă nu 
se pre bucura de nume bună și se crede 
c’a fostă omorîtă. Gendarmii au arestată 
ună individă bănuită, pe hainele căruia 
s’au observată pete de sânge.

** *
Etate înaintată. In Bogoz-Ujfalu a 

murită în (filele acestea o femeiă, anume 
Maria Turbacă, în vârstă de 114 ani.

* * *
Tergă de vite in Constanța. Camerile 

române au votată creditulă cerută pentru 
înființarea unui tergă de vite în Cons
tanța. Târgulă are menirea a ușura pe 
mare esportulă de vite, care mai nainte 
era îndreptată aprope esclusivă cătră 
Austro-Ungaria.

Obiecte archeologice. „Galații" spune, 
că d-lă Al. Niculescu, profesoră la cur- 
sulă inferioră dela liceulă din Galați, a 
găsită la o rudă a d-sale într’o lădiță 
nisce sculpturi în lemnă de tisă, colărea 
roșiă forte închisă, avendă forma unoră 
icone. Suntă patru bucăți și ună frag
mentă. Săpăturile și puținele umbre de 
colori, cari au mai rămasă'nedeteriorate, 
suntă în stilulă bizantină. In fruntea fiă- 
cărei icone se află sculptate, forte ar
tistică, diferite embleme cu caracteră is
torică, cum și nisce semne de litere, 
cari nu se potă înțelege, fiindă pre de
teriorate. Sculpturile represintă unspre
zece personage istorice din epoca oăderei 
statului bulgară sub dominațiunea turcă. 
In a cincea bucată (fragmentulă), care 
e forte deteriorată, de abia se mai cu- 
noscă urmele a doi monahi și a unei 
părți din mănăstirea Ivan Vilechi, din ve
cinătatea Tîrnovei. Numele personageloră 
istorice suntă mai bine păstrate, așa că 
se voră pute descifra de ămenl compe- 
tențl. Lada în care s’au găsită aceste 
lucruri este însăși ună obiectă de archeo- 
logie forte interesantă. Ea e peste totă 
sculptată, și peste totă colorată forte 
variată, der atâtă colorile, câtă și sculp
turile suntă forte stricate.

Agitațiuni în contra națiunilor!! nemaghiare.
Sub titlulă „Pericule“, fdia un

gurescă „Budapesti Hirlap“ a gă
sită cu cale se se ocupe deunăzi 
într’unu articulă de națiunile ne
maghiare din acestă statu. Etă în 
resumatu ce c|ice foia șovinistă:

„In Ungaria nu s’a spusă și nu s’a 
credută o minciună mai mare ca aceea, 
că ideia de stătu maghiară a făcută ou- 
cerirl în cei cinci-spre-dece ani din urmă, 
că statulă maghiară s’a întărită, că agi
tațiunea între naționalități a slăbită și 
că acestea ară ave respectă de puterea 
resistătote a statului maghiară".

După ce ’i trage o răfuială gu
vernului tiszaistu, că a cunoscută 
numai interese de partidă; apoi 
fișpaniloră, că au servită numai 
intereseloru partidei dela putere; 
după aceea funcționariloră comi- 
tatensl, că pentru a fi aleși au 
foștii gata a’șl cumpăra voturile 
aternătăre de influința agitatori- 
loră naționali; în fine administra
ției și justiției celei corupte, care 
împreună cu grelele și apăsătdrele 
sarcini publice n’au putută mări 
vac|a și tăria statului, — foia un
gurescă continuă:

„Maghiarulă, care crede numai în
tr’o astfelă de mișcare națională, ce e 
însoțită de musică, de banchete, de to
asturi și de altă larmă mare, a putută 
ușoră sâ crecjă, că liniștea, ce domnesce 
în tabăra naționalitățiloră, însemnâză, 
că ele au renunțată la luptă și că duș
manii noștri desbată încetă cestiunea, 
cum să capituleze cu onore înaintea pu
terii statului maghiară. Der în cei 15 
ani din urmă ele au câștigată mai multe 
mijloce de putere și au devenită mai 
periculose pentru noi, ca ori când altă
dată. S’au organisată fără sgomotă în 
totă țâra, care nu le-a împedecată. Kul- 
turegyleturile suntă slabe, guvernulă nu 
șl-a întrebuințată tâtă atențiunea și tote 
mijlocele de putere pentru înfrenarea 
agitatoriloră naționali. Inimicii noștri in
terni au lucrată într’aceea fără sgomotă 
și cu succesă, fără să fi dată de pedecl 
seriăse, au cucerită dela noi o parte în
semnată a țării. Preoții și învățătorii au 
prefăcută tinerimea în școlele aflătore în 
mânile loră, i-a insuflată spirită dușmană, 
și elevii loră, după ce-au ajunsă etatea 
bărbătescă, luptă cu ură în contra sta
tului maghiară. Cu diare și cărți influ- 
ințâză asupra poporului și scormonesce 
în elă simțămintele dușmane și nemul- 
țămire, îlă separă moralicesce de comu
nitatea statului maghiară și-lă oresce oa 
aliată ală stateloră streine și inimice. Ce 
n’au putută naționalitățile să dobândâscă 
cu mijlâce spirituale, încercă a dobândi 
cu mijlăce materiale. Au întemeiată in

stitute de bani, cu care atragă poporulă 
în mreja loră și chiar olassa domniloră 
cu simțăminte maghiare, căreia îi tre- 
bue mereu bani, o facă aternătore de 
acele institute de bani, o paralisâză și 
o ruineză în fine cu plană, o jefuesce 
de proprietatea ei de pământii și aoesta 
o vândă, decă se pote, streiniloră. Or- 
ganisâză reuniuni de lectură, de pom
pieri, economice și altele, ai oăroră 
membri se consideră ca soldați înrendu- 
ițl pentru nisuințe dușmane patriei, când 
va veni timpulă pentru acesta. Acestă 
organisare a inimiciloră noștri se întă- 
resce din ană în ană, puterea loră se 
estinde, pe când a nâstră, cu tote mij
locele statului, se sfărîmă în mâna nostră, 
se restrânge la ună cercă mai îngustă, 
și din partea inimiciloră noștri, încă 
slabi înainte cu două decenii, suferimă 
cele mai rușinătâre înfrângeri. Și acesta 
se numesce triumfulă ideii de stată ma
ghiară? Abia întăresce ceva aceste afir
mări mai convingătoră, ca înfrângerea 
suferită de partida patriotică în cerculă 
biserioei evangelice cu ocasiunea alegerei 
de episcopă în districtulă de dincoce de 
Dunăre. Apoi decă în Ungaria de susă 
amă ajunsă așa de departe, p’ală cărei 
poporă slovacă blândă și cu simțăminte 
patriotice l’am ținută de ună păzitoră 
credinciosă ală graniței țării, atunci ce 
stări voră fi între Valahi și Sârbi? Și 
ce dice guvernulă la tote acestea și ce 
vrea să facă? Căci trebue să lucreze. 
Să se uite în ținuturile țării locuite de 
Nemaghiari și va vedâ periculele, ce 
amenință rassa maghiară. Să nu aștepte 
pănă ce rasse ’ntregl de popore devină 
inimice ale statului maghiară și ca o 
brumă uriașe, ce din ană în ană totă 
mai tare siluesce, sugrumă națiunea".

Acestă articulă e ună pestriță 
lanță de minciuni și adevăruri. 
Recunbscemă împreună cu duș
manii națiuniloră nemaghiare, că 
minciună e, cumcă ideia de stată 
maghiară a făcută cuceriri și s’a 
întărită; der minciună e și aceea 
că în tinerimea ajunsă la etatea 
bărbătescă se inspira ură în contră 
statului; că poporulă se cresce ca 
aliată ală stateloră streine, că 
membrii diferiteloră reuniuni se 
consideră ca soldați ai nisuințe- 
loră dușmane patriei; că institu
tele de bani ale națiuniloră ne
maghiare jefuescă poporulă și 
classa bmeniloră cu simțăminte 
maghiare, căci o asemenea classă 
nu esită; că sugrumă cineva na
țiunea maghiară. T6te acestea 
suntu minciuni grosolane.

Adevără e însă, că stată ma
ghiară nu esistă, câtă vreme voră 
fi națiuni nemaghiare băștinașe în 
acestă stată, decâtu în creerii bol
navi ai dușmaniloră acelora, ade- 
veru e, că administrația și justiția 
e coruptă și că sarcinile publice 
suntă apăsătdre; adevăru e, că na
țiuniloră nemaghiare nici prin 
capă nu le trece să capituleze 
înaintea dușmaniloră loră; ade- 
veră e, că nici Kulturegyleturile 
nici regimulă nu le-au putută îm- 
pedeca în apărarea limbei și in
dividualității loră naționale cu 
totă terorismulu și ordinațiunile 
și măsurile lui despotice, și nici 
nu va fi putere pe lume, care se 
le pbtă împedeca.

Dușmanii patriei, soldații ni- 
suințeloră streine statului și aliații 
stateloră inimice suntă cei cari 
nedreptățescă și persecută națiu
nile nemaghiare, maioritatea po- 
porațiunii statului, pentru ca se 
le despbiă de limba și individua
litatea loră națională, Și deci ca 
toți câți luptă pentru o causă ne- 
dreptă, necreștinescă, neliberală, 
voră suferi înfrângeri, după înfrân
geri pănă când bruma despotis
mului va fi spulberată de sorele 
dretății și ală libertății.
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Dămtt locfi cu plăcere urmă- 
t6rei scrisori, ce ni-o adreseză unu 
stimată amicu alu foiei nostre:

Iubite Domnule Redactorul
Cetindă și vădendă suferințele Ro- 

mâniloră noștri din Ardelă și Ungaria, 
nu arareori mi-am puști întrebarea, că 
ce-ar fi de făcută pentru asigurarea lim- 
bei și culturei nostre naționale la Ro
mânii noștri d’aci și prin ce mijloce s’ar 
pute îmblâncji și face mai toleranți frații 
Unguri dela putere?...

La prima întrebare am găsiți! răs- 
punsulă, că numai făcendă ce au făcută 
Ungurii sub absolutism^ față de Ger
manii, vomă pute resista și isbuti pănă 
în fine, contrariu suntemă perduțl.

Cei-ce au ochi de vădută și urechi 
de auditu, n’au decâtă să străbată ținu
turile cu poporațiuna mestecată ale Ar
deiului, Bănatului, Crișanei și Maramu
reșului, pe unde înainte cu 20 ani s’au- 
4ia numai dulcea și armoniosa nostră 
limbă românăscă, er astădl stă s’o co- 
pleșescă idiomulă ungurescă. Românii 
se silescă din răsputeri a vorbi bine-rău, 
cum potă, numai să îndruge unguresce, 
oa să nu fiă uiduițl și batjocurițl de șo- 
viniștii unguri. Atâta sfruntare și-atâta 
desconsiderare pentru limba frațiloră 
conlocuitori, este ună sacrilegiu, o ru
șine ne mai aurită.

Audi acolo? Să fii destinată de na
tură a trăi bine-rău cu cine-va într’o 
curte, și tu pentru că ună norocă orbă 
ți-a încredințată administrarea averei co
mune, te-a făcută epitropă, cum am dice, 
lasă că risipescl cum îți place averea, 
deră apoi să nu poți nici măcară suferi 
pe vecinulă, pe conlocuitorulă tău de 
altă nemă, să vorbescă în limba lui pă- 
rintescă, să se porte cum i-ar plăce lui, 
oi după pofta ta': acesta este o curată 
nebuniă. Ș’apoi totă tu să te plângi la 
lume, că acelă conlocuitoră nu te iubesce, 
și temendu-te de elă să țipi în gura 
mare la lume, că acestă conlocuitoră, la 
ună casă de aprinderea casei n’ar sări 
să stingă foculă!

Ce? Nu care cumva frații Unguri 
dela putere au uitată, că dragoste cu 
sila nu se pote face ?... Mai bine ar căuta 
ei să fiă mai toleranți și mai simpatici 
față ou Românii, căci sortea ne-a desti
nată, vrendă ne vrândă, a trăi și-a muri 
împreună. Ei ar trebui să înțelegă alt
mintrelea cuvintele nemțescl c}ise ^a" 
tinesoe: „Viribus unitis" șl-atuncl n’ar 
ave cuvinte d’a se plânge contra Româ- 
niloră, cari numai nerecunoscători nu 
suntă.

Ca să se potă scăpa limba nostră 
dulce românescă, și cu ea naționalitatea 
nostră; ca să se potă asigura viitorulă 
celoră trei milione de Români din Ar
delă și Ungaria, eu nu găsescă, decâtă 
numai aceea, oa fiă-care Română să în
vețe carte românescă câtă se pote de 
bine și multă și după aceea și ungu
rescă seu nemțesoă, der pretutindenea 
și orl-când să nu vorbâscă decâtă ro- 
mânesoe, căci numai așa vomă fi respec
tați și numai așa vrășmașii limbei nostre 
se voră deprinde cu audulă ei și în cele 
din urmă o voră iubi chiar vorbind’o 
și ei, căci au trebuință de ea și de noi.

Să precedămă ast-felă, ca să nu se 
potă dice: „peirea ta dintru tine Is- 
raile!“...

Norocită a fostă ideia D-vostră de 
a da „Gazeta" de Duminecă pentru po- 
poră, ca să i-se deștepte gustulă de a 
ceti și să se hrănescă foculă sfântă ală 
iubirei oătră limba și cultura ndstră. Ce 
bine ar fi, când s’ar afla ună Meoenate 
română din orl-ce parte a locului, seu 
vr’o societate de cultură românescă, care 
să vă ajute să scâtețl acelă numără ilus
trată și să puteți întruni pe toți sorii- 
torii noștri buni, cari să scrie într’o 
limbă câtă s’ar pute mai populară și 
curată românesoă, și într’ună stilă plă
cută .

Binecuvântată fiă dâr „Gazeta" 
D-v6stră, care este celă mai vechiu diară 

românescă, și tot-odată bine scrisă, pen
tru care vă rogă să trimiteți dela I Iu
nie a. o. câtă va trăi acestă foiă și câtă 
voiu trăi eu câte patru numere de Du
minecă în chipulă următoră :

Ună numără pentru scola comună 
română din comuna Foventea prin No- 
crică.

Altulă pentru Biserica de acolo.
Altulă pentru primăria de acolo, și 
ală patrulea pentru locuitorulă 

Ioană Precupă, totă din acea comună.
La a doua întrebare pentru îmblân- 

4irea dușmaniloră noștri nu sciu ce să 
răspundă. Credă însă, că cu ajutorulă lui 
Dumne4eu totuși îi vomă învăța să fiă 
mai toleranți, decă vomă lucra bărbă- 
tesce umără la umără pentru păstrarea 
și înaintarea limbei și a culturei nostre 
românesci. D. Foventeanu.

Mulțămimtî generosului dona
torii în numele Roinâniloru din 
comuna Foventea, dorindu-i vieță 
îndelungată, ca se mai potă să
vârși multe fapte nobile românesci, 
ca acesta. ____ R&d.

Esamene la sate.
Din Selagiu, Iunie 1890.

On. D-le Redactoră! La 22 Maiu n. 
c. s’a ținută esamenulă la scola română 
gr. cat. din comuna Domnină, comitatulă 
Sălagiului, sub presidiulă M. On. Domnă 
protopopă Vasiliu Geție, fiindă de față 
d-nii : Ioană Popă, președintele senatului 
scol, din locă, Vasiliu Popă, directorulă 
scolei, Mihailă Caba, notară cercuală, 
Michailă Borbeiu, medică cercuală, cu 
soția și fiica D-sale, Gavriilă Cherebeță 
cu soția, Petru Popă cu soția, d-lă Len- 
gelă teologă absolută, stimabilulă d-nă 
Geza Antal, posesoră, mai multe Dâmne 
și Domnișdre din jură, precum și unu 
numărosă publică din locă și din satele ve
cine, așa că îți era mai mare dragu vă- 
4endă, cum veniau trăsurile din tote 
părțile, întâmpinate fiindă din partea 
poporului din Domnină pe tote stradele 
cu urări de „să trăiască". Era în ade- 
vără o adevărată sărbătore a „Inălțărei 
la ceriu", căci tote inimile se înălțau de 
bucuriă.

La întrare în curtea scolei era ună 
arcă de triumfă împodobită cu frumdse 
cununi de flori, în mijloculă căruia era 
așe4ată o tablă cu inscripțiunea: „Bine 
ați venită/'

Esamenulă s’a începută la 2 și a 
durată pănă la 6 ore d. a. Sala împo
dobită cu forte multe cununi frumose, 
pe masa verde clasificări, scrisori de 
probă, programa esamenului, er de altă 
parte erau așe4ate manufacturile din 
partea eleviloră școlari, pălării frumdse 
de paiă, er din partea eleveloră cusături 
forte frumose.

După „împărate cerescă" și „rugă
ciunea Domnului", M. On. D-nă proto
popă, cum și întregu publiculă, a fostă 
salutată de cătră doi elevi prin o vor
bire forte nimerită, la care d-lă proto
popă mișcată pănă la sufletă a mulțu
mită și declara esamenulă de deschisă.

Programa esamenului era întocmită 
așa, că după fiă-care studiu urma o de- 
clamare și o cântare potrivită. Astfelă 
după religiune s’a cântată „De tine se 
bucură" și s’a declamată ună dialogă 
de cătră doi elevi, „despre ținerea săr- 
bătoriloră." Apoi s’a continuată esami- 
narea din celelalte studii; răspunsurile 
erau tare precise și școlarii răspundeau 
cu vioiciune de totă mare și pe întrecute, 
așa că poporulă de față era forte miș
cată și atrasă, ba la declamarea cu deo
sebire a poesiei „Trei copile de împă- 
rată", precum și la eseoutarea poemei 
dramatice „Deșteptarea lui Traiană" de 
cătră 7 fetițe și 2 copilași, pe fețele as- 
cultătoriloră se vedeau lacrăml de bu
curiă, La mijloculă esamenului pentru 
recreere s’au eliberată școlarii afară, unde 
asemenea s’au produsă din gimnastică, 
într’ună modă admirabilă.

Esamenulă s’a terminată ou cân
tarea unoră poesii bine alese și rostirea 
unei vorbiri acomodate din partea M. 

On. d-nă protopopă, prin care îndemnă 
atâtă pe poporă, câtă și pe școlari la 
învățătură, er domnului învățătoră Ipatie 
Teodoreanu îi mulțămi pentru zelulă și pro
gresul arătat, arătând publicului, că aoestă 
bravă învățătoră de 16 ani, de când se 
află în acestă comună, totă astfeliu de 
esamene a dată, dreptă ce a și fostă 
premiată din partea despărțământului 
Associațiunei transilvane XI pănă acuma 
de doue ori. Pe lângă asta acestă bravă 
învățătoră a introdusă în biserica de 
aici încă înainte de asta cu vre-o 14 
ani ună coru de cântări bisericesc^, care 
p6te servi de modelă.

Să trăiescă d-lă învățătoră Ipatie 
Teodoreanu, care ar merita să fiă pre
miată în totă anulă, fiindă îngreunată și 
cu ficvmiliă, și pe care amă dori, ca să-lă 
imiteze mulțl învățători români, căci 
atunci câtă mai în grabă vomă ajunge 
la scopulă dorită!

Esamenulă s’a ținută atâtă cu șco
larii dela 6—12 ani, câtă și cu cei dela 
13 — 15 ani, în numără fiindă 58 băețl 
și 39 fetițe, între cari s’au împărțită 
premii în sumă de 6 fi., dăruițl de ma- 
rinimoșiii Domni: Ioană Popă, posesoră 
în Domnină 3 fi., Michailă Caba, notară 
cercuală 2 fl. și Petru Popă, preotă în 
Tranișă 1 fl. _____ UnS asistentă.

De lângă Someșulă rece, Iunie 1890.
On. D-le Redactoră! In Betl&nu, 

comitatulă Solnocă-Dobâca, s’a ținută 
esamenulă cu pruncii dela scâla română 
gr. cat. în 18 Maiu.

Acestă scâlă dela înființarea ei — 
cam de vre-o 41 de ani — a fostă o 
scolă de modelă, ca și care decă ar fi 
tote scolele nâstre, adevărată, că ne-amă 
pute mândri. Pănă pe la a. 1860 însă 
învățătorii n’au fostă prea statornici, 
pentru-că nici nu prea aveamu învăță
tori de ajunsă cualificațî, der dela an. 
1860, adecă deja de 30 de ani, avemă pe 
bravul învățătoră Simeonă Moldovană, care 
acuma a dată ală 30-lea esamenă de vâră 
cu pruncii dela acestă scolă.

Suntă multă pentru ună omă 30 de 
ani de muncă, și încă și mai multă 
suntă pentru ună omă ca d-lă Moldo- 
vană, care în întregu șirulă acesta lungă 
de ani a ținută sâmă cu cea mai mare 
consciențiositate de sfânta lui chiămare 
de luminătoră ală poporului. Meritulă 
d-sale este cu atâtă mai mare, cu câtă 
mai mică i-a fostă și-i este răsplata mun- 
cei sale drepte și oneste, și cu câtă a- 
cestă împrejurare nu l’a descuragiată nici 
pentru ună momentă întru împlinirea 
datorinței sale.

Adevărată, că scdla din Betlână, la 
care funcționeză d-sa, — și la care suntă 
înscriși câte 90—100 de copii,—este de 
petră și ași pute dice> ca 6 întru fote 
corăspundătore legiloră, fiindă provă4ută 
cu fote cele de lipsă, salarulă învățăto
rului însă abia este de 200 fl., cari pănă 
acum încă se scotiau cu greu, de aici 
încolo însă e temere, că și mai cu greu 
se voră scote, pentru-că de când cu răs
cumpărarea regalieloră, nisce rău-voitorl 
ai nemului nostru au începută a sumuța 
pe âmenl ca venitulă ce li-se cuvine 
loră după dreptulă de regală ală foști- 
loră iobagi români și din care se plătia 
lefa învățătorului, să nu-lă mai dea pe 
sema scolei, ci să și-lă țină pe sema 
loră, er copiii să și-i trimită la scola 
ungurescă de stată, care are 3 învăță
tori și pentru care nu trebue să plă- 
tescă nimică. Ei, der cum Domne ertă- 
mă să nu plătimă, ba plătimă dău și 
pentru scola ungurescă câte 5% după 
florenulă de dare directă.*)

*) Destulă de rău faceți, că plătiți. 
Decă aveți scola D-vostră bună și în 
regulă, legea vă dă dreptulă de a pre
tinde, ca cele 5°/0, destinate pentru scdlă, 
să nu le dați scOlei de stată, ci să le 
folosiți pentru scdla D-vâstră. Pentru-oe 
nu vă folosiți deră de acestă dreptă, ce 
vi-lă dă legea? —Red.

Astfeliu unii dintră Români, anume 
cei mai slabi la ângeră și mai neprice- 
puțl au pretins să li-se dea partea la mână, 

deși documentele arată că înainte cu vre-o 
20 și mai bine de ani, ei singuri au dă
ruită regalulă pe sâma scolei și a s. 
biserici.

Credă însă, că chiar de s’ar întâm
pla ca să-lă capete, totuși suntă ceilalți 
BetlenenI, Români verdl ca stăjarulă, 
cari toți sciu ceti și scrie, ba avemă și 
câțiva posesori inteligențl, avemă pro
fesioniști toți cu dare de mână; aceștia 
voră lupta pănă la ună picură de sânge 
și nu voră lăsa să cadă scola loră, acea 
scolă, care i-a deșteptată pe ei și i-a 
făcută să fiă ceea ce suntă astădi; acea 
scdlă, în care se formeză stâlpii viito
rului poporului nostru românescă, a aces
tui poporă bravă, care s’a luptată totă- 
deuna mai multă pentru limbă, decâtă 
pentru vieță.

Acuma, precum am audită, vredni- 
culă nostru învățătoră vre să ne lase, să 
se retragă în pensiune. Ni-ar părâ forte 
rău, decă d-sa ar face-o acâsta chiar 
acuma, când ochii tuturoră năpârceloră 
suntă ațintiți asupra scoleloră nostre ro
mânesci. L’amă ruga, ca să mai stea la 
postulă său bareml încă ună ană-doi, 
doră Dumnedcu și-a mai întorce fața și 
cătră noi Românii odată.

Să ne întorcemă acum la firulă lă
sată, să vedemă, cum a decursă esame
nulă cu pruncii?

La 3 ore p. m. s’a începută esame
nulă fiindă de față ună publică frumosă. 
Președinte : M. O. D-nă Gregoriu Puș- 
cariu, protopopă, er ca ospețl d-nii: 
Ioană Diugană, învățătoră în Mălină și 
Rușii de susă, Ioană Morariu, Ilie Mi- 
reca și Vasiliu Diugană, pantofari, 
George Moldovană, măsară ș. a. Apoi 
d-nele: Moldovană, Ana Diugană, Mir
cea, Morariu, Chirtoșiă, și d-ra Florica 
Diugană.

Sala scolei și mesa preBidială erau 
decorate cu buchete de flori. Scrisorile 
de probă, desemnă, clasificările și alte 
protocole școlare fote în cea mai bună 
ordine.

Mai ântâi „împărate cerescă", cân
tată frumosă în coră de pruncii școlari, 
apoi esaminarea din Religiune și morală, 
limba română și maghiară, matematică, 
geografia, istoria și constituțiunea pa
triei, istoria naturală și fisica, eco
nomia ș. a. S’au cântată cu pruncii mai 
multe poesii, precum: Acuma suntemă 
și noi învățăcei, Versulă împăratului, 
Unde încă mai răsună, La arme ș. a.

Resultatulă din fote aceste a fostă 
așa de frumosă, încâtă a storsă lacrimi 
de mulțumire din partea publicului.

Domnulă protopopă Grigore Puș- 
cariu, prin o vorbire pătrundătore, mul
țumi bravului învățătoră Simeonă Mol
dovană pentru strădania, ce și-a dat’o 
în decursă de 30 de ani întru cultiva
rea tinereloră odrasle române. La au- 
dulă numelui d-lui învățătoră, publiculă 
isbucni într’ună strigătă de: „să trăescă!"

După esamenă, care s’a terminată 
la 6J/2 ore p. m., s’au împărțită copiiloră 
premii în crucerl, contribuițl dela: M. 
O. D-nă Gregoriu Pușcariu 1 fl., din 
caseta bisericei 1 fl., Lazară Sa- 
gău proprietară 40 cr. Vasiliu Diu
gană pantofară 20 cr. Gavrilă Figană 
20 cr. Natu Salvană 30 cr. și Paras- 
chiva Gârcu 10 cr. Să trăâscă bunii dă- 
ruitorl!

Premiile au fostă de totă prea pu
ține pentru 70—80 de prunci și ar fi 
bine, ca pe viitoră să se dea din ca
seta bisericei, seu din altă isvoră, mai 
mulțl bani pentru premii, ca să se pdtă 
procura și anumite cărți morale, pe 
cari dându-le băețiloră ca premii, ei 
capătă o atragere forte mare cătră scolă.

înainte de a îdcheia rogă pe auto
ritățile nostre bisericesc! și școlare, ca 
să tindă câtă de câtă mână de ajutoră 
învățătoriloră noștri, căci ori și care ar 
face progresă, numai să aibă câtu-șl de 
puțină sprijină și dela mai marii săi 
bisericescl. Ioană Diugană,

îftvSțătoră rom.
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Din diecesa Oradiei-mari, Iunie 1890.
Ou. D-le Redactorii! Pentru a vă 

raporta despre decursulQ esamenului cu 
școlarii noștri din comuna Madarasu 
(dieceea Orăcjii-marî), care s’a ținutfi în 
8 1. c., n’am lipsă sS-ml alegi! cuvinte 
lăudătore, pentru-că regula cea de modelă, 
ce se observă acolo, disciplina, ce e în
tre școlari, progresulfl, ce l’au arătată, 
desteritatea braviloră Învățători și zelulă 
tuturoră celoră ce stau în fruntea scâlei, 
în sine esprimă cea mai mare laudă, fă- 
cendă ca amintita scdlă să fiă una din
tre cele mai de frunte în diecesă și vrâu 
a atrage prin acesta asupra ei atențiunea 
mai multora, mai vertosă însă a veci- 
niloră, căci, cuteză a (fice, în multe p6te 
servi acea soola și chiar de modelă.

Elevi școlari suntă în numără de 
vre-o 160, cari îmbrăcațl sărbătoresce, 
după ce au fostă de față mai nainte la 
S. Liturgiă, s’au presentată la acestă 
secerișă ală loră. Când au întrată în 
sala de esamenă Rdsmulă d-nă parochă 
locală Ioană Szeremi și cooperatorulă pa- 
rochialu, M. On. D. Ludovică Marcușiu, 
directorulă scâlei, erau deja adunați 6s- 
pețl mulțl, părinți de ai scolariloră și 
alțl ascultători în numără frumosă, cari 
au întâmpinată pe noii venițl cu salutări 
de bucuriă. Școlarii au intonată într’o 
melodiă plăcută și măestâsă „împărate 
cerescă!“

Ună școlară cu ună discursă oca- 
sională, bine compusă și rostită respi- 
cată, a salutată pe cei de față. Rvdsmulă 
D-nă 11-a vorbită frumosă despre însem
nătatea esamenului și despre folosulă în- 
vățăturei, apoi s’a începută esamenulă 
în ordinea cum a dispusă d-lă directoră 
ală scâlei, esaminândă pe cei din clasele 
inferiâre învățătorulă primară: Ioană 
Ciulenu, er pe cei din clasele superiâre 
cantorulă locală și învățătoră ală doilea; 
Michailu Marcușă.

Toți amă fostă surprinși de răspun
surile frumâse și la înțelesă, ce amă au
diții din tâte obiectele dela băeții cei 
mai mari, ca și dela cei mici nu numai 
la întrebările puse de învățătorii loră, 
ci și la cele multe ale ascultătoriloră și 
ale d-nului directoră, și ne-au desfătată 
multă cântările frumâse bisericescl și 
naționale, ce le audirămă dela ei.

In fine au eșită doi școlari și au 
■rostită în dialogă discursulă de înche- 
iare, și după ce a vorbită și d-nulă di
rectoră scolariloră, ca să se nisuăscă a 
nu le perde cele câștigate și a le sci 
aplica în vieță spre folosă, mulțămindă 
braviloră învățători pentru zelulă neo
bosită, cu care și-au împlinită datorința, 
ne-amă depărtată îndestulițl cu toții și 
amă vădută pe mulțl părinți cu lacrăml 
de bucuriă în ochi, și amă audită pe 
alții dicendă, că vieța băețiloră loră e 
deja asigurată, căci au înrădăcinată în 
inima loră: iubirea de Dumnedeu, de 
limbă și națiune, stima de mai mari; au 
desteritate în vorbită, scrisă și calculată, 
au iubire și îndemnă de lucrare, de ac
tivitate ; și aste tâte braviloră învățători 
și conducători ai șcâlei se potă mulțămi.

Ajute-le Dumnezeu, ca și de acum 
înainte succesă strălucită să le încoro
neze ostenelele !! Unu musafiră.

Vinarsulă deschide cale fără- 
delegiloră și corupțiuniloră. 
înghite averea și puținele 
câștigate cu multă trudă 
dori din partea unoră 
harnici, ducândă astfeliu 
seria, er miseria aduce cu 
urmare naturală neputința de a 
suporta multele greutăți, ce cu 
dreptulă, cu nedreptulă, apasă pe 
poporulu contribuitoră, deschi- 
4ândă prin acesta cale cetei ese- 
cutoriloră, cari năvălescă ca și 
lăcustele asupra bietului poporă.

In familiă, vinarsulă produce 
neajunsuri, certe, pricinuesce pro
cese divorțiale, prin ce de multe- 
ori se nefericescă copii nevinovațl.

In vieța socială peste totă 
aduce nesiguranță personală, ne
siguranță de avere, va se 4i°ă: 
omoruri, răpiri, furturi, la mulțl 
chiar morte.

Acestea tote suntă tristele ur
mări ale beuturei vinarsului, ale 
beției.

Acestea avându-le în vedere, 
ună numără frumosă de creștini 
români din comuna Juriulă de 
Câmpiă, într’o adunare ținută a 
3-a 4i de Rosalii (3 Iunie n. c.) 
s’au sfătuită asupra mijlocului de 
a pute încunjura aceste urmări 
fatale ale beției, încunjurându-le 
ca și pe-o bolă epidemică.

La stăruința arândatorului din 
locă, a onoratului d-nă Ioană Bo- 
șiană, sprijinită de preotulă din 
locă, on. d-nă Dionisiu Morariu, au 
hotărîtă se nu mai guste de locă din 
otrava așa numită vinarsă pănă în 1 
Ianuarie st. n. 1891, legându-se 
prin contractă, că se voră ține 
de acestă hotărîre, îndatorându-se 
totodată a îndemna și pe alții a 
se alătura la acestă ideiă măreță, 
er pe cei slabi, cari nu s’ar ține 
de acestă îndatorare morală, ară
tată în contractă, și ară continua 
și mai departe cu vinarsulă, cu 
unanimitate au hotărîtă a-lă scote 
din sînulă lorii pentru toid&una ca pe 
unu netrebnică.

Ba mai multă: pănă la termi- 
nulă arătată convingându-se omenii 
noștri despre fericitele urmări ale 
contenirei dela beutură, s’a hotă
rîtă, ca în 1891 se facă o reu
niune formală contra vinarsului 
jidovescă, prove4endu-se cu statute.

Dumnedeu se ajute și se dea 
și altoră Români de ai noștri vo
ința și puterea sufletescă de a face | montană : 
asemenea acestoră creștini vred
nici de laudă!

I

Eiă 
venite, 
și su- 
6 meni 
la mi- 
sine ca

Vasiliu Popii,
proprietarii.

înlături cu vinarsului
Juriulă de Câmpia, 4 Iunie n. 1890.

Ce influință stricăciâsă are 
vinarsulă (rachiulă) asupra ome- 
nimei mai cu semă în vremea de 
astăcjî, când cei ce îlă vândă vâ- 
neză numai după mârșavulă câș
tigă, falsificândă beutura cu feliu 
de feliu de materii otrăvicidse, — 
acesta este bine cunoscută.

Prin beutura de vinarsă tru- 
pulă se lânce4esce, se slăbesce, 
prin urmare vieța se scurtâză. 
Spiritulă se tîmpesce și mintea 
nu mai pâte lucra cu ușurință; 
cugetulă e întunecată și în creerii 
bețivului pururea se află o mes- 
tecătură de idei confuse.

acelea și noi următorii loră 
le ținemă și împlinimă cu cea 
dragoste. Unulă dintre acele 
vechi este și serbarea dilei

Feriți-vB de a rata obiceiurile străuioșescl!
La adresa tineriloră români argă- 

sitorl din Făgărașă ni-se trimită spre 
publicare următârele :

Multe și frumose obiceiuri ni-au ră
masă nouă Româniloră dela străbunii 
noștri și 
trebue să 
mai mare 
obiceiuri
de 1 Maiu st. v., numită și „Armindenăw. 
Nu voiescă a face istoriculă acestei dile 
pe largă, fără în puține cuvinte voiescă 
a arăta, cum tinerii români argăsitorl 
din Făgărașă au serbată în anulă acesta 
(jiua de 1 Maiu. In presăra (jh®! au 
împlântată bradl pe la porțl, respective 
pe la ferestri, se înțelege pe unde au 
voită dânșii.

In diua următore au umblată cu mu- 
sica pe la toți aceia, cărora li-au îm
plântată bradl, primindă dela ei parale 
oare câtă a vrută să le dea. Deși săr- 
bătârea e românescă, pofta de câștigă 
însă a făcută pe tineri să împlânte bracjl 
și la străini. Tare ne-amă mirată vă- 
clendă, că în strada așa numită a „Ti- 
mariloră“ s’au împlântată bradl pe la 
toți evreii, lăsândă afară pe mulțl Ro

mâni, ceea ce a fostă tare bătătoru la 
ochi. — Astădată trăcă-ducă-se, der 
pentru ca în viitoră să nu se mai în
tâmple asemenea lucruri, eu vreu numai 
a arăta tineriloră români argăsitorl ero
rile ce le-au comisă ei în diua de 1 Maiu, 
a vândă buna speranță, că de aceste erori 
pe viitoră se voră feri. Anume : 1) Decă 
(fina de „Armindenă“ este sărbătore na
țională românescă, atunci trebuia să se 
înplânte bradl numai la Români, er dâcă 
tocmai voescă a da onore și străini- 
loră, atunci să se țină semă de inteli- 
gință, respective de fruntașii loră. 2) Ar 
fi fostă cu multă mai bine să se facă 
petrecerea pentru âre-care scopă filan
tropică, d. e. pentru scâlă, seu să-și fi 
întemeiată ună fondă numită: „ală ti
neriloră români argăsitorl din Făgărașă“. 
3) In urmă voescă a le aminti tineriloră 
și aceea, că pe viitoră să primescă sfa
turile aceloră omeni, cari le doresoă veda 
și înaintarea, er nu cum au făcută în 
anulă acesta, împărțindă venitulă și în- 
trebuințându-lă în ună modă atâtă de 
rău, care nu pote ave alte urmări de
câtă ruinarea și decadența loră propriă.

decâtă putemă

în haine de mă-

zadar-

tocmai 
noi în 
facemă

r.

foiei

o co-

întîmpinare.
In numărulă 107 ală 

nâstre, cu data de Duminecă 13 
(25) Maiu, amu publicată
respondență din Șasea montană 
(în Bănatu), prin care 
tină română de 
de tristele urmări la cari duce 
lucsulă și demoralisarea, le dase 
confrațiloră noștri români din 

în adevără bine- 
de a se feri de aceste 

două rele ca de para focului, 
deârece, după părerea lui, aceste 
rele ară fi începută a se încuiba 
și între băieșii români din Șasea.

Cu privire la acea corespon
dență amă primită din Sasca- 
montană trei întâmpinări, din cari 
vedemă cu multă bucuriă, că Ro
mânii noștri din Șasea montană 
suntă pătrunși de o nobilă ambi
țiune națională. Ei se arată a fi 
gata de a primi cu bucuriă sfa
turile binevoitore ale fruntașiloră 
poporului nostru, der țină multă 
la numele bună ală loră și n’ară 
voi cu nici ună preță să scrie 
gazetele nostre reu despre ei. 
Jlltă ce se 4i°e într’una din aceste 
întâmpinări, care este subscrisă de 
26 lucrători de mine din Șasea

ună creș- 
acolo, îngrijată

să
să 
cu 
nu
atunci

în-
se 
ei 
ar

Șasea sfatulu 
voitoră,

nu- 
îm- 
din 
mai

Nu putemă dice, că coresponden- 
tulă a făcută acesta cu intențiune rea, 
pe noi însă ne dâre, căci ne arată jpe 
calea publicității.

Suntemă lucrători la ocnele de căr
buni din Staerdorf și Anina, cale de 8 
âre de Sasca-montană. Venimă la 2—3 
săptămâni acasă, unde ședemă 2—3 dile, 
apoi er plecămă. Cele 2—3 dile, câtă 
ședemă acasă, ne îmbrăcămă în haine 
scumpe, cu căpută și pantaloni, dâr 
mai când mergemă la biserică ne 
brăcămă așa, și acesta o facemă nu 
îndemnulă nostru, ci din causă că
nainte fiă-ertatulă parochă răposată într’o 
vorbire în sf. biserică dise, că ori și care 
omu ar pute ca să-și facă o păreche de 
pantaloni și ciobâte, ca să aibă pentru 
biserică, și să nu mai vină în cămăși, 
care e portulă . Omenii ascultară de 
păstorulă loră și au făcută așa, ceea ce a 
rămasă pănă acum.

Punemă ceasă Ia busunară, dice totă 
corespondentulă. Așa este! Acesta nu o 
facemă însă de a ne măreți, ci pentru-că 
lucrăm ă nu afară la lumină, ci înlăun- 
trulă pământului, unde nu vedemă nici 
verme, necum să scimă timpulă. Avemă 
a face o șită de 8 âre diua-noptea, de 
unde să scimă cândă avemă a eși din 
fundulă pământului, decă n’amă ave cea
suri? Au plăce-ți-ar, bunule creștină, 
ca în locă de 8 âre să ședemă lucrândă 
10 âre totă pe aceea plată, seu să șe-

demă numai 5 âre și să fimă pedepsiți 
cu o pedepsă mai mare 
face în cele 3 âre?

Femeile se îmbracă
tasă, pentru-că și omenii după sfatulă 
preotului se îmbracă în pantaloni. Por
tulă românescă însă nu e scosă afară, 
după cum dice corespondentulă, căci 
dâcă ar veni ună străină în comună după- 
ce eșimă din biserică, acela ar crede, 
că noi nici nu cunâscemă pantalonii. 
La orl-ce petrecere, acasă ori pe drumă, 
pe noi, precum și pe femeile nostre nu, 
va vedâ altă-ceva, decâtă poriulă nostru 
națională.

Au nu ședemă noi la Staer în co- 
libl, au doră și când venimă acasă să 
ședemă în bordee? Nici ună păcată fa
cemă, decă avemă case zugrăvite, căci 
dâcă locuimă ca omeni, apoi și suntemă 
âmenl. Că în perine e frundă de fagă, 
e urmarea necheltueliloră nâstre 
nice și lucsuâse.

Demoralisarea n’a pătrunsă 
așa, căci decă ne petrecemă și 
tâtă luna odată, apoi acesta o
ca âmenl, și prin acesta nu vătSmămă 
sânțenia Duminecei, căci dâcă nu iubimă 
noi biserica, apoi dău nu scimă cine o 
va iubi.

Acuma ca de încheiare întrebămă pe 
bunulă creștină, că ce a câștigată prin 
aceea, că ne-a dată publicității? Au nu 
era mai bine, ca sâ înduplece pe preotă, 
ca în sf. biserică prin predici 
târcă pe rătăciți, după aceea 
fi dusă la cei 2 învățători și 
dimpreună să dea sfaturi, și dâcă 
fi putută întârce pe calea aceea,
să-și fi luată refugiulă la publicitate. Rău 
ai făcută, creștine bune, că ai făcută 
așa, căci nouă preotulă și învățătorii nu 
nl-au făcută nici amintire de acestea; să 
vede că nu e așa precum scrii d-ta.

într’o altă întîmpinare se 4ice:
Eu, On. d-le Redactoră, sunt ună 

simplu ocnară, care n’am absolvată școli 
înalte, ci numai șcâla nâstră normală 
din sată de sub mâna prețiosului nostru 
învățătoră Constantină Ungurenă.

Nu potă fi în stare de a răspunde 
așa cu cuvinte înalte, deră am cercetată 
Brașovulă, Sibiiulă, Caransebeșulă și mai 
multe orașe, și încă totă orașe, unde se 
află capii noștri naționali, dâr n’am a- 
flată poporă, care să cerceteze biserica 
mai bine decâtă în comuna nostră. Pre
otulă nostru Mihailă AlexandrovicI așa 
multă a deșteptată poporațiunea nostră, 
încâtă și celu mai mică pruncă, fără pică 
de sciință, saltă de bucuriă când aude 
pe părinții săi, că au să-lă trimită la 
scolă.

Și unde se cântă doine poporale 
melodiose și încântătâre, ca în Sasca-mon
tană? Și unde se cetesce ca în comuna 
nostră istoria Româniloră despre Dacia 
lui Traiană, despre viteji și despre eroii 
din trecută?

Deră despre costumulă națională 
n’are dreptate corespondentulă nostru 
din Nr. 107, pentru-că noi ca ocnarl pur- 
tămă pantaloni când merg»mă la bise
rică, dâr afară de biserică purtămă cos- 
tumulă nostru națională. Despre luesă 
adevărată, că domnesce la noi în portă 
și în case, dâră eu credă, că frații noș
tri cei de ună sânge nu ne voră batjo
curi pentru-că curățenia trupului și a 
locuinței e lăsată dela Dumnedeu...

Din acestea și altele, ce ni-se 
mai scriu, vedemă de o parte, că 
Românii noștri dela Sasca-mon
tană suntă fârte superațî pe co
respondentulă din vorbă nu întru 
atâtă pentru celea ce le-a scrisă, 
câtă mai vertosă pentru-că „a bă
tută toba, ca se-i scie lumea“ — 
cum se 4ic6 într’una din întimpi- 
nări. De altă parte înse vedemă, 
că ei suntă Români ver4i ca ste
jar ulă, cari merită cu adevărată 
stima și dragostea confrațiloră loră 
de ună sânge.

Câtă pentru supărarea loră asu
pra corăspondentului, acesta nu 
este întemeiată. Corespondentului
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nici prin minte nu i-a trecută ca 
să-i batjocurescă, ci a voită nu
mai ca să le dea unu sfatu 
bună, se nu lase a se încuiba 
între ei nisce rele, cari ară pute 
se le derîme viitorulu, și din pri- 
sosulu, ce li-lu da Dumnezeu as
tăzi, să nu umble a cumpăra mă
tăsuri și altele de acestea, ci mai 
bine se se îngrijască a pune la o 
parte vre-o doi bani albi pentru 
cfile negre, căci nimenea nu pbte 
sci astăȚi, ce va aduce cjiua, de 
mâne.

A ține curățenia întru tote, 
este bine și frumosu. Acesta nu e 
lucsu și nici n’o combate nime
nea. Nimenea nu combate celea 
ce suntu de lipsă și de folosii, der 
a umbla în portă străină, a îm
brăca haine de mătase și alte lu
cruri de feliulă acesta sântă ună 
rău și unu lucsă, pe care trebue 
se’lu combatemu și cu nici unu 
prețu se nu’lu suferimu a se în
cuiba între noi, căci avemu mii 
și sute de esemple, că unde s’a 
încuibată lucsulă, acolo cu tim- 
pulu a urmată sărăciă și nenoro
ciri. Câtă de bine 11-ar sta Ro- 
mânceloră nbstre din Șasea mon
tană, decă în loculă haineloră de 
mătase ară începe să porte mai 
bine costumurî naționale, pe cari 
și-le-ar pute face cu mânele loră 
cu spese multă mai puține. Apoi 
decă și femei din familii boerescl, 
ba chiar și Regina României portă 
cu fală acestă mândru costumă, 
abună-semă, că nici Românceloră 
din Șasea montană nu 11-ar fi rușine 
a-lă purta.

Sfatulă, ce l’a dată credincio- 
șiloră săi răposatulă preotă din 
Sasca-montană, abună-semă, că a 
fostă reu înțelesă, pentru-că acelă 
preotă nu i-a putută sfătui pe ei, 
ca să se înfățișeze la s. biserică 
în portă străină, ci o fi voită nu
mai se le Țică, că ar fi bine ca 
să aibă câte-ună rendă de haine 
de sărbătbre, der totă haine ro
mânesc!, cum li-e portulă loră, 
căci așa se și cuvine și numai în 
înțelesulă acesta a putută se le 
vorbescă și răposatulă preotă.

Că corăspondentulă a făcută 
amintire despre acestea pe calea 
publicității, prin asta n’a greșită 
nimică, ba din contră, elă a fă
cută ună bine, căci criticarea re- 
leloră și darea sfaturiloră bune 
prin gazete potă fi spre învăță
tură și altora. Românii din Sasca- 
montană potă fi mândri, că au și ei 
în sînul lor omeni harnici de a scrie 
prin gazete, combătendă scăderile 
și dândă sfaturi înțelepte.

IuvBțăineiitnlu pojoralu în România.
Din broșura statistică a minis- 

teriului română de culte și ins
trucțiune publică privitbre la starea 
învățământului primară, seu po
porală, din România pe anulă 
școlară 1888—89 estragemă ur- 
mătorele date interesante:

Copii în etate de a merge la scdlă au 
fosta: 508.766 în poporațiunea rurală, 
care se ridică la cifra de 4.184,754 su
flete ; — și 100,706 în poporațiunea ur
bană , care numără 1.044,099 suflete. 
— Dintre acești copii au frecventată 
scdlele primare, în anulă 1888—89, la 
sate 122,863 copii, adecă cam 24 38 la 
sută, er la orașe 163,217 seu 43.26 la 
sută. Țăranii dec-I frecventeză scola pe 
jumătate mai puțină decâtîî orășenii.

In 1888—89 au funcționată în tdtă 
țera 3225 de scoli primare la 11,679 de 
comune urbane, rurale și cătune, cu ună 
personalii didacticii de 2498 învățători 

_și 454 învățătdre. Din acestea, 2912 au 
fostă școli rurale și 313 urbane, cele 
dinteiu cu 2952 învățători și învățătdre, 
er ultimele cu 1011 institutori și insti- 

tutore. La sate se află 2213 scoli mixte, 
față cu 447 scoli de băețl și 252 scoli 
de fete.

Pentru învățământul^ primară rurală 
s’a cheltuită în 1888—89 suma totală 
de 3.808,407 lei, er pentru învățămentulă 
urbană s’au cheltuită 3.786,875 lei.

In privința sexului copiiloră, cari au 
mersă la școlă în acestă ană, au fostă: 
la sate 102,598băețl și 20,265 fete, adecă 
numai a cincea parte fete, er la orașe 
25,481 băețl și 14,873 fete.

In anulă 1888—89 au fostă 6160 
copii cari au absolvată cursulă primară, 
și anume 4621 băețl și 1539 fete, între 
cari d’abia 87 fete de țărani.

Sfîrșindă să notămă, că între tote 
județele și aprdpe sub tote raporturile, 
învățămentulă celă mai desvoltată se află 
în Ialomița. _________

IncvLxiosciirL-țare.
Deveuindă vacante patru stipendii 

de câte 30 fl. v. a. pe ană, destinate 
pentru învățăceii dela meserii, pentru 
oouparea acestora se escrie Concursă cu 
termină pănă la 1/13 Iulie a. c.

Doritorii de a-se înpărtăși de vre- 
unulă din aceste stipendii au să-și pre- 
senteze în terminulă arătată la subscri- 
sulă Comitetă petițiunile loră însoțite de 
următdrele documente :

a) Atestată de boteză, b) atestată 
de scdlă, c) atestată de paupertate, d) 
contractulă de învățăcelă, e) adeverință 
despre purtare dela măestru.

Brașovă, 28 Mai 1890.
Comitetul!! Associațiunei pentru 

sprijinirea învățăceilor)! și soda- 
lilorîl români meseriași din Brașov.

Vasilie Sfetea, 1. Bozoceanu,
președinte. secretară.

In Brașovă se află mai multe locuri 
vacante pentru învățăcei la măestri cis- 
marî, pantofari, măsarl, croitori, cojocari, 
fauri, lemnari, zugravi de case ș. a.

Coudițiunile de primire suntă : Co
piii să fiă de 13—14 ani, să scie ceti și 
scrie, să servescă ca învățăcei patru ani, 
în care timpă părinții au să îngrijască 
pentru hainele copiiloră, pentru spălatulă 
haineloră și pentru tacsele de scdlă.

InformațiunI mai de aprdpe se potă 
lua dela subscrisulă Comitetu.

Brașovă, în 28 Maiu 1890.
Comitetulu Asociațiunei pentru 

sprijinirea învățăceiloră și sodali- 
loră români meseriași din Brașovă.

Vasile Sfetea, I. Bozoceanu,
președinte secretară.

Nr. 90-1890
Convocare.

In conformitate cu prescrisele 
§§-loru 14 și 21 din statutele Asso- 
ciațiunei transilvane pentru lite
ratura româna și cultura popo
rului românii, precum și cu con- 
clusulă comitetului de dto 27 Maiu 
a. c. pt. prot. 41, adunarea generală 
pentru anulu curentu se convocă prin 
acesta în orașulu Reglliliulu Să- 
sescu pe 15/27 Augustă și dilele 
următăre.

Adacândă acesta la cunoscința 
publică, învitămă pe toți membrii 
Associațiunei a lua parte în nu
mără câtă mai mare la ședințele 
adunării.

Sibiiu, în 9 Iuniu 1890.
Pentru comitetul ti Associațiunei 

transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română:

G. Barițiii Dr. 1. Crișianfi
președ. secret. II.

Literatură.
Din IstoriaRomânilord în Dacia Tra- 

iană, în 6 volumurl, de A. D. Xenopolă, pro- 
fesoră la universitatea din Iași, au apărută 
vol. III, care cuprinde perioda dela 
mortea lui Petru Rărești pănă la Ma- 
teiu Basarabă și Vasilie Lupu, 1546 —1633, 
espusă în ună volurnă mare- în 8° de 
680 de pagini. — Intre alte materii 
ea tracteză și însemnata domniă a 
lui Mihaiu Vitezulă, care ocupă singură 
aprdpe jumătate din volumulă întregă. 
Ună capitulă este consacrată studiului 

părții culturale a acestei epoci, conți- 
nendă următdrele materii: starea econo
mică și inriurirea ei asupra stărei sociale, 
organisarea politică și mișcarea culturală, 
subîmpărțite în paragrafl speciali.

Lucrarea profesorului iașiană este 
singura istoriă a poporului română, care 
merită acestă nume și îmbrățișeză în o 
singură privire largă și deplină întrega 
desvoltare a nemului românescă. Cele
lalte trei volumurl însă, cari încheiă pu
blicația, sunt.ă lucrate și aprdpe gata de 
a fi date tiparului. In anulă viitoră va 
apăre vol. IV, care va continua istoria 
poporului română dela Mateiu Basarabă 
și Vasilie Lupu pănă la FanarioțI. Voi. 
V va cuprinde epoca Fanarioțiloră, er 
ală VI-lea și ultimulă istoria contim
porană.

Volumulă III s’a editată și ca lu
crare separată, fără legătură cu restulă 
cursului, sub titlulă de Epocalul Mihaiu 
Vitizulu, cuprindendă și ună capitulă în
semnată, ce se ocupă cu istoria Jlomâni- 
loru din Transilvania.

Pentu obținerea opului prin postă a 
se adresa la autoră în Iași, trimițendu-se 
costulă de 5 fl. pentru care se va es- 
peda franco și recomandată fără alte 
spese.

Caracterul!!.*)
I. Formarea caracterulm.

(Urmare.)
8. Influința societății și a 

exemplului.
Verba movent, exempla tra- 

Jiunt. (Vorba te mișcă, exem- 
plulă te atrage.)

Crescerea în familiă și în scolă 
se întregesce prin influința amici- 
loră și a celoră, pe cari ni-i ale- 
gemu ca modelă. Nici omulă bă
trânii, nici celă tinără nu se pbte 
feri de influența societății sale. 
Celă tinără încă mai puțină, de- 
câtă celă bătrână, pentru-că e mai 
primitoru. Seneca Țice der cu 
dreptă: Există și o iniecțiune spi
rituală prin atingere, omulă tre
bue der se se ferescă de socie
tatea rea, ca și cum se feresce 
a se apropia de cei bolnavi de 
ciumă. Burke cjice: Esemplulă e 
totă, elă este singura scdlă a ome- 
nirei; er marchisului de Roking- 
ham i-a dată devisa memorabilă: 
Aducere aminte! Imitare! Perse- 
veranță!

Imitarea se face de multe-orî 
atâtă de inconsciu, încâtă nici nu 
observămă urmările ei și numai 
decă o natură îngăduitbre se în- 
tâlnesce cu una mai energică se 
observă mai tare schimbarea. Der 
și dmenii cei mai moi de fire in- 
fluințeză asupra altora, fia câtă de 
puțină, prin sentimentele, cugetele 
și obiceiurile loră.

Emerson a observată, că chiar 
și o părechiă de căsătoriți bătrâni, 
seu soți de familiă bătrâni, semenă 
în cele din urmă așa de multă 
unulă cu altulă, încâtă decă ară 
trăi mai îndelungată, n’amă mai 
pute să-i deosebimă deolaltă, și 
decă acesta se pote Țice de bă
trâni, cu câtă mai multă na se 
va pute 4i°e despre tinerii mai 
primitori.

.Platone, dojenindu odată pe 
unu copilă pentr’ună jocă nebu- 
nescă, copilulă s’a scusată fli- 
cândă, că acesta este numai ună 
bagatelă. — „Der obiceiulă“, răs
punse învățatulă, „nu este lucru 
bagatelă/1 Obiceiulă, doica omu
lui, cum Țice Schiller, este câte
odată atâtă de tare înrădăcinată, 
încâtă mulțl nu se potă lăpăda 
de elă nici chiar când îlă des- 
prețuescă. De aceea Locke a Țisă, 
că este problema de căpeteniă a 
crescerei și a propriei disciplinări 
de a-șl câștiga și de a-șl păstra 
acea putere spirituală, care să potă 
combate chiar obiceiulă.

Cu tbte că influința esemplului, 
a pildei, este în mare parte in- 
conscie, tinerimea totuși nu are

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 118 
ală „Gaz. Trans.“ din anulu curentă.

lipsă de a imita orbișu totă ce 
vede; din contră, caracterulu ei 
se formeză mai multă prin pro
pria purtare, decâtă prin purtarea 
soțiloră. Fiă-care are în sine pu
terea voinței libere, care, decă o 
deprinde cum se cade, îlă pune 
în stare de a-și alege și prietinii 
săi după propria sa judecată; o- 
mulă devine ună imitatoră fără 
voință numai prin propria sa slă
biciune.

E sciută faptulă, că pe omă 
îlă cunosc! după aceia, cu cari se 
însoțesce. Omulă cumpătată nu 
va lega prietiniă cu celă bețivă, 
omulă cultă nu va umbla cu celă 
sălbătăcită. Seneca Țice: înso
țirea cu cei răi are urmări forte 
stricăciose, căci și atunci, când ea 
nu pricinuesce nemijlocită pagubă, 
lasă totuși în sufletulă omului ger 
meni, cari mai curendă, ori mai 
tânji u se voră desvolta sigură.

Tinerii bine crescuți îșl voră 
căuta deră întotdeuna o astfelă 
de societate, prin care să potă 
deveni mai buni. Suntă dmeni, 
pe cari trebue să-i iubesc!, să-i 
stimezi, ba chiar să-i admiri îndată 
ce-i cunosc! — și suntă alții pe 
cari trebue să-i desprețuesci dela 
prima vedere.

Trebue să urli cu lupii — Țice 
ună proverbă germană; ună altă 
proverbă spaniolă Țice însă, totă 
așa de corectă: La lupi învăță 
omulă să urle.

însoțirea cu omeni murdari., 
egoiști,ynutresce egoismulă omului, 
îlă înstrăineză de societatea altora 
mai buni și produce ună spirită, 
care nu numai, că e nebărbătescă, 
der este încă și neumană. Cine 
șl-a fi alesă de pildă ca amică pe 
acelă Ateniană, care tăcu odată 
de pe tribuna oratoriloră următb- 
rea împărtășire filantropică conce- 
tățeniloră săi: „Atenieni, pe pă- 
mentulă meu se află ună smochină, 
de care s’au spânȚurată pănă acuma 
mulțl. Deore-ce acum voiescă 
să zidescă o casă pe loculă acela, 
rogă pe aceia, cari voră să se spen- 
Țure, ca să-o facă câtă mai cu
rendă/1 Seu cine ar lega amicițiă 
cu Timon, numită dușmanulă dme- 
niloră, care nu suferia lângă sine 
decâtă pe Achematos. Când acesta 
Țise odată: „Cefrumosă este aici!“ 
răspunse cela: „decă tu n’ai fi: 
aici!“ In cercă mai restrînsă se^ 
strîmteză nu numai spiritulă, cum 
Țice Schiller, ci și inima.

De altă parte societatea cu cei 
mai buni și mai înțelepți nu nu
mai că moraliseză, der și cultivă 
pe omă. Noi cu modulă acesta 
nu numai că ne înmulțimă cunos- 
ciința de lume și de omeni, nu 
numai că ne îndreptămă judecata, 
der învățămă din aceea, ce-i bu
cură pe ei și, ceea ce e lucrulă celă 
mai însemnată, învățămă din gre- 
șelele și suferințele loră. La lu
mina celoră mai buni și mai înțe
lepți s’aprindă bunele nbstre pro
pusuri, și din luptele și învingerile 
loră luămă și noi puterea de a-i 
imita.

Plinius fiice der cu dreptă cu
vântă : Esemplele suntă mai nece
sare ca legile, căci frica este o 
slabă și nesigură conducătbre spre 
bine. Și Seneca scrie: Prescrie
rile suntă obositore, esemplele suntă 
scurte și pline de efectă. Și în 
altă locă fiice totă Seneca: Nimică 
nu este mai aptă de a rechiăma pe cei 
ce înclină spre rău pe drumulă celă 
adevărată, decâtă societatea cu 
bărbați nobili. Căci privindu-i și 
ascultându-i adese-ori te pătrunfir 
cu încetulă și în cele din urmă îți 
iolosesce totă așa de bine ca pre
scrierea. Chiar și numai întâlnirea 
cu înțelepții este folositore; dela-*
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unu omu mare poți totdeuna se 
înveți ceva și atunci când tace. 
Totu Plinius Zice în aRn lo cu: 
Trebue se ne luămu ca modela pe 
unu bărbații bunu și trebue se’lu 
avemu totdeuna înaintea ochi- 
lorti. . . căci cele mai multe fapte 
rele nu s’ar sevîrși, decă ar ave o 
marturiă. . . Ce fericitu e acela, 
care îndreptă pe alții, nu numai 
prin aceea că’lfl. privescu, ci chiar 
prin aceea, că ei numai se gân- 
deSCh la elu ! . . . (Va urma.)

Din traista cu minciunile.

Și așa se'navuțescu unii.
Ună felii de sacă-spartă, fără, sață 

și cumpătă, avea treisprezece pui. Și 
decă avea treispredece pui, îi legă totă 
doi cu doi și se duce la târgă. Pe ală 
treispredecelea, fiindă-că era fără soții 
l’a lăsată acasă.

„Tu Safto“ ( ise muierii la plecare, 
,,eu mergîi cu puii ăștia la târgă, tu vedl 
de casă și pe când voi veni, gătesce-ml 
puiulă rămasă, ca să-mî maî îndulcescă 
celă sufletă.11

S’a dusă.
In tergă îmbie elă puii și la unulă 

și la altulă, dâr nimenea nu-i da prețulă, 
care-’lă cerea. De cu seră, vădândă că 
nu-i trece negoțulă de felă, întră la o 
ospătăriă, să mai cerce și așa. Ospăta- 
rulă nu-i dă nici ca’n tergă.

„0 vorbă ca o sută“ — dise elă 
după o zamă lungă de târguială fără 
pogodă — ,,dai-ml atâta ori nu-mi dai?“

— ,,Dau-țI câtă am 4^ “ res_ 
punse ospătarulă — „mai multă nici ba- 
nulă orbului!“

„Prea puțină, domnule, prea puțină, 
decâtă să-i dau pe prețulă ăla mai bine-i 
mâncă eu“.

— „Mâncă-I“ Zise ospătariulă, „că 
decă-i mâncl de-odată, ’ți i-oiu găti în 
cinste. 11

„Bine! 11
Ospetarulă gătesce puii de frip

tură, nu nl-amă visa cu ea, și-’i pune, 
înainte: o merță de carne.

Mâncărilă n’a suflată nici de două 
ori pănă i-a sufulcată pe toți și s’a luată 
cătră casă, ca omulă care a făcută o 
bună ispravă.

„Tu Safto11 — Zise la intrare „gata-i 
puiulă ?“

— „Gata-i11 răspunse ea aducendă 
puiulă.

Mâncărilă îșl pune gura la cale și 
mânca, de gândeai, că câți lupi flămânZl 
toți la gura lui se bată.

„Să-ți fie de folosă, bărbate* 1 — Zise 
muierea la cea din urmă bucătură, — 
„der cum ai vândută puii ?“

— „De pui nu te doră capulă, mu
iere,11 — răspunse bărbatulă — „de pui e 
bine, că acuma eră’să laolaltă.11 K.

Hai din urmă.
Ună cioroiu a furată odată o rață 

.și a fript’o și-a mâncat’o de s’a făcută 
dobă cu purdeii lui.

Dâr a pățit’o Foraonulă, căci blăs- 
tămații de omeni puseră mâna pe elă 
și-lă duseră înaintea solgăbirăului.

„De ce-ai furată rața, măi Țigane?" 
îlă întrebă solgăbirăulă.

— „N’am furat’o, jupâne drăguțule 
domnule solgăbirău, că am scăpat’o dela 
morte. Era să se înece într’o apă afundă 
și cu mare năcază abia am scos’o din 
gura morții11, răspunse Țiganulă pre în- 

. creZendu-se că minciunile lui i-se prindă.
„Deră de ce ai fript’o?11 îlă întrebă 

• eră solgăbirăulă.
— „N’am fript’o, țucu’țl verfulă cis- 

mei, domnule Măria Ta, numai am în- 
călZit’o, că-i era frigă săracei rațe11, Zise 
Țiganulă cu trufiă.

„Și-apoi ai muncat’o?11
— „Ce să fi făcută cu ea, cinstite 

jupâne domnule Măria ta, că doră ra- 
țele-să de mâncare. D-ta n’ai mâncată 
mol-odată carne de rață ?“ întrebă Fara- 
onulă și mai înoreZută.

„Nu sciu, der destulă, che ai să che- 
peți 25 bețe la fundușă și ai să plătescl 
și rața11, Zis® solgăbirăulă apăsată.

— „I-i-i, rabde-te Precesta, mai pui 
și pupăză pe colacă?11 Zis® Țiganulă tre- 
murendă din genunchi.11 „Ce-ar fi 6re 
decă mi-ai ierta bățulă hălă dintâiu, să- 
rutuțl pintenii dela cisme,11 Zise Țiganulă.

„Nu, Țigane, nu! Helă din urmă 
iertă, pentru che-ml săruți pintenii11, răs
punse solgăbirăulă.

— „Nu, alduiască-te hălă de susă. 
Să capete hălă care ți-a mințită, c’am 
furat’o11.

„Numai flecări, Țigane. DouăZecI 
și cinci și în temniță!" Zis® poruncitoră 
solgăbirăulă.

— „Eu flecărescă ? Fă numai dreptă 
poruncă domnule Măria Ta, și vei vedâ, 
că în tamniță vei băga pe hălă ce nu 
și-a grijită rața, care era să se înece de 
n’așă fi fostă eu pe acolea".

„Josă, Țigane și deuăZecI și cinci!"
— „Auleo, Zâu că nu credeamă să 

fii așa de poravă, jupâne domnule sol
găbirău".

„Hai, josă cu tine cioră1'.
— Huzd le Pista, iissed Jancsi!“ 

strigă înfuriată solgăbirăulă.
Pâf, pâf, pâf.....
— „Hai din urmă, hai din urmă, 

Pista, Jancsi, fireațl ai dracului cu ju- 
pânu vostru cu totă11, strigă Cioroiulă 
de durere.

MULTE SI DE TOTE.___________ 3__________ ~___
0 istoria hazlie.

Dr-ulă A. C. Brehm și-a publicată 
nu de multă scrierea sa întitulată: „Dela 
polulă nordică la equatorQ11, din care 
extragemă următorea istorioră hazliă:

Lucrulă s’a întâmplată în câmpulă 
satului Tomski Sowad din Rusia. Ună 
săteană din aoelă sată trecea printr’o 
pădure cu ună cară încărcată cu sîmburl 
de bostană, fără să observe, că ’i s’a 
spartă ună saoă și că sîmburii se împrăștiă 
pe pămentă. Ună ursă, care tocmai trecea 
drumulă, a dată de sîmburii risipiți și a 
începută să urmeze carulă mâncândă sîm
burii de pe drumă. Omulă neobservândă 
ursulă, lăsându-șl carulă în drumă, a in
trată în pădure ca să mai încarce încă 
ună sacă. In vremea asta ursulă ajunse 
carulă și avu plăcerea de-a se repeZi pe 
sacii din cară, prin ceea ce sguduindu-se 
carulă, calulă spăriată a luat’o la fugă. 
Ursula, spăriată de spaima calului, a 
începută să morăe și încremeni pe saci 
când calulă fugea din răsputeri spre 
sată cu sacii în vîrfulă cărora sta ursulă.

In sătulă acesta poporenii tocmci se 
pregătiseră, ca în frunte cu mai mulțl 
popi din vecinătate să primescă pe Episco- 
pulă, care umbla prin eparchia lui în 
visitațiă canonică. Preoții erau îmbrăcați 
cu odăjdiile, cu cădelnițe și înainte cu pra
porii, după cari urma o mulțime de 
poporă. Ună băetană primi porunca să 
se suie în turnulă bisericei și când va 
vede, că vină trăsurile cu episcopulă, 
să tragă clopotulă. Băiatulă în curând 
și zări cum din spre pădure se înălța 
ună nor de pulbere mare și i-sepărea, că 
vede nesce trăsuri trase de sălbatici cai, 
ce fugă în galopă. Unde nu se pune și 
trage clopotulă de părea, că să-lă răs- 
torne și striga câtă îlă lua gura: „Vine, 
vine". Poporulă și preoții auZindă acestea 
plecară să întîmpine pe Episcopă cu 
totă umilința. Der ce să le vadă ochii ? 
Nu merseră înainte nici câteva minute 
și etă, că vădă apropiându-se căruța cu 
ursulă, care sta înțepenită de mirare și 
de spaimă deasupra saciloră. Ursulă 
văZendă atâta sumedeniă de omă 
începu se urle cumplită, âr calulă ca 
eșită din fire isbi cu căruțulu dreptă în 
pârta curții stăpânului său, care deschi- 
Zându-i-se, a intrată cu cinstitulă „epis- 
copă" în curte. Sătenii rușinați de gluma 
ursului au alergată la casa omului cu pri
cina, au omorît ursul, care era amețită de 
spaimă și se imprăsciară care în cătrău.
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Soiri comerciale.
B.-Pesta, 7 Iunie. Negoțulă de pro

ducte, peste săptămână, forte restrînsă. 
In manufacturi de asemenea nici o tre
cere. Numărarulă a .începută a fi mai 
căutată. Efecte prima nu s’a putută plasa 
sub 33/4 - 3 78o/o.

Timpulă a fostă schimbăciosă. In 
Zilele dintâiu ploi bogate, cari s’au estinsă 
mai pretutindenea.

Negoțulă de cereale se influințeză 
de raportele asupra recoltei viitore. In 
New-York tendența a rămasă fermă. In 
Anglia prețurile au mai căZută ceva. Er 
în Germania atâtă grâulă, câtă și săcara 
au încheiată cam 4 mărci mai josă ca 
săptămâna trecută. In Francia prețurile 
au rămasă cam totă acelea.

Coloniale. Negoțulă în genere mono
tonă. Noteză zahară rafinată 32.50, 33 
fi., tăiată 33.75, 34 fi. Cafeaua s’a ur
cată pe tâte piețele esterne. In B.-Pesta 
însă din causa provisiunei însemnate 
din piață prețurile au rămasă cam ace
leași.

Păstăiose. In vânZărl mici o schim
bare față cu săptămâna trecută. No
teză fasolea mare albă 6—6.85 fi., fără 
căutare. Linte calitate mai slabă 9 fi., 
mazere 8.50, 9.50 fi., hrișcă 5.20. 5.75.

Victuale. Ouăle au încheiată cu 
52—521/2 la 1 fi. — Galițele. Negoțulă 
mole, prețurile scăZute. Noteză găsce 
grase 3.60—4 fi., slabe 2.20, 2.40, rațe 
grase 1.30, 1.40, slabe 90 cr. — 1 fi., pui 
60—90 cr. — părechia. Until 85.90 fi.

Cdpa roșiă 11 fi., usturoiu 24 fi. 
metrică.

Mierea cu meruntulă 27—28 fi.
Ciară de Rosenau s’a vândută 

măjl m. cu 127—128 fi.
Unsorea de porcă s’au vândută cu 51 

cu butoiu, fără cu 49 fi.
SHulti, 35 fi.
Soirile nefavorabile din Antverpen și 

din piețele germane asupra prețului lănei 
oprescă și pe neguțătorii noștri regulați 
de a face cumpărări.

In pei, prețurile neschimbate.
—x—

Datele oficiale asupra esportului de 
cereale și făinuri din Ungaria, pe anulă 
trecută, arată

grâu 
săcară 
orză 
ovăsă 
cucuruză 
orză muiată 
făină

m.

30

fi.

următorele cifre: 
măjl metr.

n

71

71

M

71 

n

Inclusive păstăiosele și încă câtava 
cereale în prima jumătate de ană s’a ri
dicată esportulă la 8.786,828 măjl metr, 
în valore de 72.534,621 fi., în a doua 
jumătate la 8.873,979 măjl metr. în va
lore de 80.237,404 fi. prin urmare es
portulă totală de cereale și făină 
17,659,807 măjl metrice în valore de 
152.771,425 fi._________

5.551,756
1.445,180
2.125,874
1.068,745
2.010,809

180,304
4.618,481.

Tergulă de rîmători din Steinbruch. La 9 
Iunie n. starea rîmătoriloră a fostă de 168.024 
capete, la 10 Iunie au Intrată 1042 capete și 
au eșită 1005 remânendă la 10 Iunie unti nu
mără de 165.948 capete. — Se noteză: marfa wn- 
gwdscă veche, grea dela 41 cr. pănă la 42 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 44 cr. pănă la 
44'/2 cr., de mijlocii dela44'/2cr. pănă la 45’/oCr. 
— wfdrddela 45*/ 2 cr. pănă la 46‘/2 cr. — Marfă 
țerăndscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela 44 cr. pănă Ia 45 cr. uș6ră dela 
45 cr. pănă la 45’/2 cr. — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă scrbescă grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 44—45 cr. transito- 
ușoră dela 44—45 cr. Porci îngrășațl de ună 

ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bursa le mărfuri lin Budapesta d®ia 11 iunie 1890.

Sfimlnțe

05

M 
03 H 
Q P<

Prețulă per
100 ohilogr.

dela pănă

Grâu Bănătenescă — — —
Grâu dela Tisa 80 8.80 8.85
Grâu de Pesta 80 8.75 8.80
Grâu de Alba-regala 80 8.80 8.85
Grâu de Bâcska 78 8.65 8.75
Grâu ung. de nordă — .—

Cfl ffi O Prețulă per
Semințe vechi 5 M 100 ohilgr.

ori nouă 'S s<3 â dela pănă

Săcară 70-72 ~T.~“7.35
Orză Nutreță 60.62 6.50 6.80
Orză de vinars 62.64 7.— 7.60
Orză de bere 64.66 .— .—
Ovăsă 39.41 8.50 9.—
Cucuruză bănăț. 75 5.25 5.30
Cucuruză altă soiu 73 5.15 5.20
Cucuruză —
Hirișcă n — 5.50 5.75

Vursuln pielei Mrașevâ

Producte div. S o i u 1 ă
Cursulă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 50.— 55.—
— francesă

—.— —.—
roșiă 28 — 35.-

Oleu de rap. rafinată duplu 42.50 43.—
Oleu de in 5.— 5.25
Uns. de porc dela Pesta 51.— 51.50

bD H dela țâră
o Slănină svântată 43.— 43.50

afumată 50.— 51.—
Său 35 — 36.—

8 Prune din Bosnia în buțl
din Serbia în saci

Lictară slavonă nou
& bănătenescă
■a Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
sărbesci

Miere brută —.— —
galbină strecurată —.—

Ceară de Rosenau 125. 126.
Spirtă brută 12.25 12.50

Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

Discontulă 6—P/'/o P® auă.

din 14 Iuniu st. n. 1890.
Bancnote romSnescI Cump. 9.26 Vând. 9.29
Argintă românescă - „ 9.21 al 9.24
Nnpoleon-d'orl - - - „ 9.30 M 9.33
Lire turcescl - - - „ 10.56 ti 10.61
Imperial! - - - - „ 9.54 M 9.59
GalbinI , „ 5.45 n 5.50
8cris.fonc.„Albinau6u/0 „ 101.— n

5U/n n n u /o n 99.50 ft —.—
Ruble rusescl - • • „ 134.— ti 135.—
Mărci germane - - „ i» —.—

Cursulfl la bursa de Viaus
din 13 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aură 4u/0............................ 103.50
Renta de hârtiă5°/fl..............................99.55
Lmprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură 116.80
dto argintă - - - • • - 96.30

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă u.ngare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră terat6 de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 113.40

Bonuri rurale ungare..........................89.10
Bonuri croato-slavone.................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- —,—
lmprumutulă cu premiulă Ungurescă 138.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinul ui • - 127.—
Renta de hârtiă austriacă - - • • 88.90
Renta de argintă austriacă ... - 89.65
Renta de aură austriacă....................... 109.85
LosurI din 1860 ....... 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare • • 966.—
Acțiunile băncei de credită ungar, - 341.25
Acțiunile băncei de credită austr. - 805.50
Ralbenl împărătesei-............................... 5.54
jSapoleon-d'orl..................................- 9.33‘/2
Mărci 100 împ. germane .... 57.55
Londra 10 Livres sterlings .... 117.25

(Balsamu de vieță alu lui Dr. Roșa.) 
Dintre tote organele, cari compună in- 
teriorulă corpului omenescă, cele mai 
importante suntă fără îndoială stoma- 
chulă și canalulă intestineloră. Pentru 
aceea este consultă, ca la cea mai mică 
bolnăvire a acestoră organe s6 aibă fie
cine ună medicamentă la îndemână, care 
după o scurtă întrebuințare se delăture 
boia. Ună asemenea medicamentă pro
bată este „Balsamul# de vieță alu lui 
Br. Rosa,u cunoscutulă și tarte plăoută 
de decenii în întrega Austro-Ungaria se 
prepară în farmacia lui B. Fragner, 
Praga și se capătă în tote farmaciile 
mai mari.

Editoră și redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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INDUSTRIA
Foiitaisie lunimeuse 

Paec și Rotundă.
Sera, 1 ia. rxx ixra,t-ix electric ■&..

Oi 
I

6 
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8

Prețulu intrării 40 cr. — Dumineca și în dile de sărbători 30 cr. — Bilete pentru copii 20 cr. ‘"WO

Rohseidene Bastkleider 
fl. 10.50 per Robe (Qualitdten 
nerfeiibct porfo= uni) îoUfrct bas Jabrif=Pep6t 
Cr. Henneberg (K. u. K. fjofliefj Zii- 
rich. IHufter umgefyenb. 23ricfe foftcn țO 
fr. porto.

Subscrișii avemu onorea a 
face cunoscută, cumcă primim 
compunerea de proiecte pentru 
clădiri și deslegarea probleme- 
loru technice de ori-ce natură; 
apoi esecutarea de clădiri, lu
crări de beton, apaducte, pu
nerea în stare uscată a zidu- 
riloru umede etc., pe lângă 
prețurile cele mai moderate și 
prestarea garanției recerute. 
Aceia cari voiescfi a se folosi 
de serviciile ndstre, binevo- 
iască a se adresa la biroulfi 
subscrișiloru din tergulu grâului 
NO. 558.

Totu aici se pote procura 
Portland și Romancement prima 
qualitate în saci cu prețuri mo
derate. 310,8-8

GĂRTNER t MAZUCHI.

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri fine 

SiegeMmhof 
în Brunn.

Pentru unu rendu de haine bărbătesc! 
de primăverii seu veră

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

Unu cuponu din
lână veritabilă costă

pî' fi. 4.80 calitatea obicinuită, 
tfi*'  fi. 7.75 calitatea fină.

fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
fl. 12.40 calitatea suprafînă.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vânători și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru hame desa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, 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 garantezi.

Hostre gratis și franeo. 
268,40-30

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

< .
8 o

FONDATE LA ANULE 1879 ÎN BUCURESCl.
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MAGASIHTJL DE DELICATESE
DIMITRIE G. MOCIOU

Are ondre a face cunoscută onor, publică și numeroșiloră săi 
cliențl, că se află continuu aprovisionată cu cele mai fine 

Brânzeturi și mezelicurî prospete
produsulu celoră mai renumite cășării și fabrici din

România, Rusia, Francia, Italia și Transilvania.

BARE DEPOSIT DE VINERI NATURALE
de Bordeaux, Rină, Champagne, JEspagne, Italia, Transil

vania și din Țeră de Cotnaru și Drăgășani.

Asurtimentă complectă în totă felulă de
Liquerun franțuzești. Quirasouri de Olanda, Rom de 
Jamaîque, Cognac românesc și Țuică de Brătianu.

Sosește continuu totu felulu de Icre și Pești pr6spețl, 
totti felul» de articnle de Orientfl, fructe pentru mask 
Cafele. Ceaiuri. Chocolate. Pesmeti. Vanilie etc.Cafele. Ceaiuri. Chocolate. Pesmeti.

3 

Prețuri, modeste, serviciu promptă
855 MOCIAKU.
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Ajutorii grabnică și sigură
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URIARILE 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 cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune șl tă" 

măduitore se dovedesce ca fdrte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoidelord etc. etc- 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medieamentâ de easă j»«poi-alh.

Sticla mare costă 1 EL’, 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-Balaam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învâlită în hârtiă grosă albastră, care pdrtă în lungulă ei inscripția : Dr. Rosa’s Le- 
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

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

ZDepositul-fi- prîixcîpal-iâ. al-îa. prod.v3.cStorva.lia.i

il. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru 

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din Brașovii, precum și tote fermaciile mai mari din mo- 

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

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

(Viager ■CxLi-versal-ZaZa.-ixssal’be)
und medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, rânitorii și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințâză 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- 
riturl, umflături, tumdrea glanduleloră limfatice, lipome etc. — T6te inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri, 

cutiore â 25 si 35 cr.
FIȚI ATENȚÎ!

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

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

Balsamu pentru audu.
(G-etLor-Salsaz».)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
neutru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flncou 111. 
p ’ 324,26-3
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LUSTRULU CELU MAI MARE!
NEGRU CELU MÂI INCHISU!

SS produce întrebuințândă veritabilă și cu renume cunoscutulă
INDIGO-OEHLLACK WICHSE

care garanteză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui

IOHANN P AUGER
Viena I, Sciiulerstrasse ZSTr. 7.

Alai departe se află acolo escelentulă:
LONDONER STIEFELLACK

(Lacă. pentru cisrxre)
care nu strică pelea și se pote spăla josă cu apă caldă, în sticluțe 
de ciucl mărimi. Cea mai bună

ALIFIA PENTRU CONSERVAT® PELEA
(T-ieă.er-OoxLser’vir-im.g's-Sa.lloe)

în cutidre de lemnă și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, lacu pentru aurita, pentru apretarea de pele, lacu pentru 
podini de cualitatea cea mai bună. 331,12—4

ANUNȚ. —
I DENTISTUL D- GUST |

consultațiunl dela 9—12 și dela 2—5 bre
TERGULU PtiMELORU No. 93

Scoterea dințilorâ cu și fără de narcosă.
Plombarea dințiloru cu Cementii, argintii și auru.

Locfi de scăldatu și cură lângă Brașovfi, recunoscută prin isvdrele minerale 
de ferii și iodu provgcjută atâtă eu băi calde de putină câtă și cu scaldă de apă 
minerală (lobogo) și de apă curgetore — se recomanda pentru curarea bolelortt 
de ghindură, boleloru scrufulose, boleloru anemice și de slăbiciuni,.

Locuiți de scaldă, provădută cu otelu aranjată în modu confortabilă și 
pe lângă aceea cu locuințe solidă clădite, stă în legătură poștală dilnică cu Bra- 
șovulă și oferă ospețiloră prin parcurile sale fruinose și estinse precum și prin 
musica, care concerteză în decursulă curei de beută de două ori pe cji, — dis
tragere și plăoere. »

Sesonulă începe cu 15 Iunie și se finesce cu finea lui Augustă.
InformațiunI detailate se potti da prin comisarulă de scaldă Fr. Fabritius..

Administrațiunea de scaldă.
Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.
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