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Brașovil, 16 Iunie st. v.
Vorbeamă în numerulu trecută 

de Duminecă de unu mare ade- 
vără, pe care l’a recunoscută chiar 
o f6ia șovinistă ungurescă, cficendă, 
că trebue se se țină semă de sem- 
țulă poporeloră, căci puterea aces
tui semță este mai mare, decâtă 
ori-ce altă putere politică, și nici 
o dovadă, nici o seducere, nici o 
asuprire nu-o pdte învinge; po- 
porele ascultă de putere, der sem- 
țulă inimei loră, sufletulă loră 
nu’lă dau pentru lumea totă.

Amă mai vorbită cu acelă 
prilegiu și de ună altă adeveră 
destulă de durerosă, că adecă po
liticii unguri una $ică și alta facă.

Ei recunoscă, că semțulă unui 
poporă este ună factoră din cele 
mai puternice, de cari trebue se 
țină semă ori-ce guvernă, decă 
vrea se fia tare, și totuși lovescă 
mereu în semțulă poporului ro
mână, ca și cum Românii n’ar 
ave și ei o inimă și n’ar semți ca 
alțl dmenl.

Celă mai turbată dușmană ală 
semțului nostru românescă este 
între toți fără îndoielă guverna- 
mentalulă „Kolozsvar", care se 
hrănesce din fondulă reptilelor^.

Decă ară pute, romanofagii 
dela „Kolozsvar" ne-ară sdrbe pe 
noi Românii într’o lingură de apă, 
așa le suntemă de dragi.

Norocă înse, că suntemă prea 
mulțl, decâtă ca se ne pdtă în
ghiți printr’o sorbitură!

Der tocmai consciința, că sun
temă așa de mulțl, îi mâniă și îi 
îngrozesce, căci ori câtă de mari 
și absoluțl stăpâni s’ară crede ei 
peste destinele ndstre, vedă că nu 
potă isbuti de-a ne face sS ne lă- 
pedămă de semțulă nostru româ
nescă și se renunțămă la drep
turile și aspirațiunile poporului 
nostru.

Se ciudesce de stă se plesnescă 
reptila bugetară „Kolozsvar1*,  că 

de ce nu facă și Românii ca Sașii 
din Ardelă, de ce nu se împacă 
și ei cu starea lucruriloră de față.

Las’ că încă nu este prin ni- 
mică dovedită, că Sașii ardeleni 
suntă afii împăcați„ ori chiar mul- 
țumițl“, der chiar să fiă așa> 
cum 4ice „Kolozsvar**,  de unde și 
pănă unde noi Românii trebue sS 
ne îndreptămă pașii după aceia ai 
Sașiloră ? Mers’au aceștia dela 1867 
vreodată alături cu noi? Și decă 
n’au mersă, atunci de ce noi Ro
mânii tocmai acuma, după ce în 
timpă de 20 ani amă învățată să 
cunăscemă cu mică cu mare ce 
însemnă în adeveră constituțio- 
nalismulă și liberalismulă ungu
rescă, amă fi datori patriotismu
lui nostru să maimuțămă pe Sași ?

Der „Kolozsvar**  ne spune, că 
Sașii au fostă odinioră împreună 
cu Ungurii și cu Săcuii domni 
peste Ardealulă de sine stătătoră, 
er în acelă Ardelă poporulă ro
mână a fostă iobagiu; și totuși 
Românii pretindă ac]I mai multe 
drepturi decâtă Sașii din Ardelă.

Așa este și așa trebue să fiă. 
Românii nu mai suntă ac|i iobagi, 
prin urmare suntă egali cu domnii 
loră de odinioră și au dreptulă a 
pretinde, ca se fiă și tratați ca 
egali, eră nu ca slugi. Decă Sa- 
șiloru le vine la socotelă acum să 
se înjuge la carulă maghiarismu
lui și să se facă în altă chipă 
iobagii acelora, cu cari odinioră 
au domnită împreună în acestă 
țeră, asta-i privesce pe ei și cum 
își voră săra așa voră mânca.

Pentru Sași celu puțină starea 
acesta ar fi nouă și neobicinuită, 
der noi Românii ne-amă săturată 
de multă de a mai fi iobagii al- 
toră popbre și voimă să fîmă odată 
liberi și egală îndreptățiți, cum 
vedemă că suntă popăre multă 
mai mici ca ală nostru în mo- 
narchiă și în Europa.

Și cumcă pretindemă mai multe 

drepturi ca Sașii e lucru prea fi- 
rescă, că suntemă și neasemănată 
mai numeroși ca Sașii și suntemă 
băștinași în acestă țeră, încă de 
când nu era p’aici picioră de Sasă 
și de Ungură.

. „Kolozsvar", se înțelege, nu 
vrea să scie de acesta, ci susține, 
că Românii suntă venetici în Ar- 
deală, er Jidano-Maghiarii lui 
suntă băștinașii țării. Dela a „sus
ține" pănă a „dovedi" este însă 
ună drumă mai lungă, decâtă 
acela, pe care l’au făcută cetele 
lui Arpad și seminția lui Moise 
din Asia, și așa nu vomă mai 
perde cuvinte de geaba cu cei 
dela 16ia bugetară.

La una numai vomă răspunde.
Cu-o brutalitate ne mai pome

nită declară cei dela „Kolozsvar**,  
că poporulă română e necredin- 
ciosă, pentru că nu se împacă cu 
starea de față a lucruriloră, ba, 
esclamă ei, „deja numele de Română 
e identică cu trădarea11.

Crede „Kolozsvar" că va în
negri semțulă curată și dreptă 
ală Românului prin astfelă de 
vorbe nerușinate, der se înșelă 
amară, căci în gura unei foi, care 
glorifică detronarea dinastiei dela 
1848, laudă faptele legiunei de 
trădători de patriă a lui Klapka 
dela 1866, care se închină lui 
Kossuth, neîmpăcatulă dușmană 
ală dinastiei și ală instituțiuniloră 
actuale de stată, și’lă tămâieză 
mereu ca pe ună sfântă națională, 
aceste vorbe potă fi numai o re- 
comandațiă pentru patriotismulă 
și lealitatea RomânilorQ. ,

„Kolozsvar**  să fiă sigură, că 
nici ună omă seriosă nu’lă va lua 
decâtă în rîsă, er cei pe cari îi 
vatămă nu ’lă țină vrednică de 
a’lă pune în rendu nici cu celă 
din urmă Română, în ce privesce 
patriotismulă.

N’avemă lipsă noi Românii 
de sfaturile celor dela „Kolozsvar “, 

ca să scimă, ce suntemă în dreptă 
a pretinde ca cetățeni și Români 
în acestă stată. Semțulă nostru 
românescă e cu multă mai pe 
susă decâtă, ca să’lă potă mânji 
berfelele pline de răutate ale unoră 
foi unguresc!.

Românii își voră păstra cu fala 
și cu mândriă acestă semță nați
onală. Elă i-a susținută în trecută 
și le va lumina cărările și în 
viitoră.

ZESe^ista, politică..
Dinăuntru. Făcendă în numărulă 

trecută de Duminecă alti „Gazetei1* o 
dare de semă asupra păreriloră foiloră 
ungurescl despre conferința din Sifriiu a 
Sașiloră, amă arătată, că intre alte cliare 
„Budapesti Hirlap1* înfățișa pe Sași ca 
pe nisce adversari ai pretinselor^ idei 
daco-române, fiindu-le naționalitatea loră 
amenințată de Valahi. In același timpii 
în „Neue freie Presse1* din Viena apăru 
o corespondență din Pesta, în care se 
arătă și mai lămurită rolulă, ce Sașii, 
după supunerea loru Ungurilor!! dela 
putere, au să-lă joce față cu Românii, 
și anume se <fice, că Sașii formezâ valută 
in contra românisărei coverșitore. Amă disă, 
că în fața astorfelă de insinuări la a- 
dresa Sașiloră, cari îi îufftțișeză ca ins
trumente — rolă nicl-decum măgulitoră 
— ai celoră dela putere în contra Ro
mâniloră, e neapărată de lipsă, ca foile 
naționale săsesc! să dea cuvenitele lă
muriri. „Siebenburgisch-Deutsches Ta- 
geblattu, ce e dreptă, a găsită cu cale 
să dea o lămurire, der o lămurire în care 
se foresee de a se pronunța asupra in- 
sinuărilord foiloră ungurescl și ale foiei 
vieneze. Ce dice foia națională săsescă? 
Că nu înțelege, cum unirea Sașiloră în
tre sine se pdte esplica ca ună actă 
dușmănosă contra Româniloră, căci loră, 
Sașiloră, nu le-a trecută prin capă, ca 
programulă Româniloră din Ardelă și 
Țera ungurescă să-lă privescă ca o duș- 
măniă contra Sașiloră. Unde dai și unde 
crapă.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.**

Avntult sgârcitt.
Poveste.

Pe când umbla Christosă cu Sfân
tulă Petru pe pământă, predicândă și 
cerșind!! prin sate, într’ună sată era ună 
omă gazdă forte mare. Omulă ăsta așa 
era de sgârcită și de scumpă, că n’ar fi 
dată o bueătură de pâne unui săracă 
să’lă fi văcjută lipită pământului, ci’i 
ocăra și alunga dela casa lui pe toți 
cerșitori. Și așa era de sgârcită omulă 
ăsta, încâtă nici grâulă celă multă ce’lă 
avea nu și’lă îmblătia cu mai multă de- 
ună îmblătitoră; alături cu acesta îm
blătia și elă și îmblătia și cu îmblăciulă 
și cu piciorulă. Când era la plata sim
briei, sgârcitulă lua parte și pentru îm- 
blăciu și pentru picioră, er streinului 
îi da numai o parte din simbriă.

Asta a mersă odată și de două ori. 
La ală treilea îmblătită, s’a întâmplată 
de și-a dată saculă de petecă. Badea 
Șiretenia era omulă naibei și lăsă pe 
omulă celă sgârcită să’șl facă voile. Se 
învoi cu elă să ia și numai o parte din 
simbria îmblătitului, dreptă răsplata mun- 

cei sale, că apoi la urmă va sci elă, ce 
să facă.

Când îmblătiau mai bine, Șireteniă, 
se făcu, că nu vede și mi-ți-lă lovi pe 
sgârcitulă peste picioră așa de tare, 
de acesta căclu la pământă strigândă ca 
din gura șerpiloră.

— «Vai, blăstămatule, amară mă 
loviși,u di?>e elă. „Ești orbă, ești hă
băucă, ori ce Dumnedeu e de tine ? 
Nu vedl tu, că eu amă și picioră?1*

„Ba vădu, der n’am ce face. S’a 
isprăvită, și pace bună**,  răspunse Șire
teniă. „Așa se lovescă hodorogele*)  
când îmblătesce omulă și cu piciorulă. 
Eu dau unde vădă spicele neîmblătite, 
și voiu da, că trebue să dau, ca să’ml 
plătescl ostenelele omenesce.**

Vădândă gazda, că nu-i glumă cu 
îmblătitorulă, îi dise:

— „M’oiu lăsa de meșteșugulă cu' 
piciorulă.1*

Bucuria ’mblătitotului, că are să ca
pete mai multă.

Tocmai pe atunci ajunse Christosă 
cu Sfântulă Petru în sătulă acela și vă- 

dândă stoguri multe ca stejarii’n pădure 
și mari ca șurile Sfântulă Petru (fise 
cătră Christosă :

„Domne, să mergemă la gazda aia, 
care atâtea stoguri are. Elă îmblătesce 
tocmai acum, să’i ceremă ceva bucate.**

— „O, Petre1*,  răspunse Christosă, 
„n’avemă ce căuta la elă, câ e omă câr- 
ligă de sgârcită și nu ne-omă întdree 
dela casa lui, decâtă ocărâțl și hui
dui țl“.

„Cum să ne ocărască1*,  (fise Sfân
tulă Petru, „că dâră atâta bunătate i-a 
dată și lui Tatălă cerescă, ca să nu ne 
alunge cu ocări dela casa lui.1*

— „Nu-mi pasă, Petre,1* răspunse 
Christosă, „să mergemă deră, ca să 
vedl, că vomă păți-o, după spusele mele.1*

Intrară în ograda avutului sgârcită. 
Acesta, câtă ce’i vădu, lua de scută 
îmblăciulă și alerga cătră ei strigândă 
ca ună luată de minte:

„Ce vă trebue, ce căutațl la mine 
cerșitori loră ? Vreți să gustați din îm
blăciulă ăsta? Hai, decă vă trebue,1* și 
să răsti cu îmblăciulă cătră, Christosă și 
cătră Sfântulă Petru, cari dau s’o ia la 
tălpășița.

îmblătitorulă celă streină, văcjendă 
acâstă necuviință, dise gazdei:

„Lasă, stăpâne, că le dau eu ună 
snopă de grâu din simbria mea**.

— „De ce să le dai la astfelă de 
mișei ? “ dise gazda. „Dăcă le dai, pen- 
tr’ună snopă ți-oiu șei eu trage din sim
briă! “

. „Trage’ml,* 1 răspunse îmblătitorulă, 
„trage’ml o mierță de grâu“.

La acăsta se învoi sgârcitul și alese 
ună snopă care era mai mică și li’lă 
dădu.

Luândă sfântulă Petru snopulă mul- 
țămiră amândoi îmblătitorului, eră Cris- 
tosă scose din sînă lemnușe (chibrite), 
puse snopulă josă și’i dete focă ; dâră 
ce să vedl?! Foculă alese paiele de-o 
parte, pleva de alta, er în mijlocă ră
mase grâulă vravă frumosă ca aurulă și 
alesă ca pe mesă. Cerură apoi o mierță 
dela gazdă și o umplură cu verfă.

Vădândă sgârcitulă lucrulă acesta, 
s’a minunată forte și n’a (fisă nimica, dâr 
după cină a disă îmblătitorului:

ț

— ,,Etă simbria pentru câtă ai lu
crată, ți-o dau adl, că cine scie când 
voiu mai ave de îmblătită. Mâne n’ai 
se vii, îngrijesce să-ți capeți lucru 
airea.“ .
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0 sinceră unire a unui poporfi nu 
pote să ne facă decâtii bucuriă, căci în 
unire ’i stă tăria; der când unirea e de
clarată ca o falangă în contra altui po- 
poră chiar de foile acelora, cu care cei 
uniți voră să se ’nfrățâscâ, credemG, că 
înainte de tote e datorința foilorft na
ționale săsescl să lămurescă: e ori nu 
adevărată ce spune „Bud. Hirlap" și 
„N. fr. Presse", că compatrioții noștri 
Sași în urma noului programă au să fiâ 
ună stavilară în contra „ideiloră daco
române" și în contra „românisării co- 
verșitore", cu alte cuvinte, adevărată 
er nu minciuni, în contra desvoltării po
porului românu, fiă pe tăremulă politică- 
națională, fiă pe celă bisericescă-școlară, 
fiă pe celă economică, fiă în comună ori 
în comitată ? La acesta să răspundă 
„Sieb. Deutsch. Tgbltt", er nu la lu
cruri, care nu nl-au trecută prin capă 
a le privi ca aote de dușmăniă.

Dinafară. In parlamentulă germană 
se desbate noulu proiectil militarii, prin 
care se sporesce efectivulă de paoe ală 
armatei cu 18,000 omeni. Deputatulă 
Bebel a spusă, că sporirea armatei e 
necesară. Temeiuln periculului de resboiu 
este anexarea Alsației - Lotaringiei, care 
unesce pentru durată pe Franța cu Rusia. 
Ministrulă de răsboiu Verdy dise, că 
Germania să nu se pre radime pe gloria 
răsboiului di'n 1870. Atunci Germania 
coverșia pe Franța în numără și în 
privința technică, der adl nu se scie 
decă e totă așa. Situațiunea c seriosă. 
Guvernulă germană s’a convinsă, că 
după noua lege militară francesă, Franța 
e mai tare cu 400,000 omeni decâtu Ger
mania. — Cancelarulă Caprivi a decla
rată, că trebue cu orl-oe chipă să se’n- 
tărescă armata germană. Decă Germania 
va fi nevoită să între’n luptă, după ter
minarea septenatului (învoiala militară 
pe șepte ani dintre diferitele state ale 
imperiului germană) va pute purta răs
boiu cu mai puțină temere de urmări 
rele pentru Germania, decâtă acum. — 
Parlamentulă a votată proiectulă mi
litară și astfelă efectivulă de pace se 
fixeză pănă la 31 Martie 1894 cu 486.983 
omeni.

SCIKLLE țHLKL
Juhileulti „Familiei.11 Cea mai vechiă 

revistă beletristică-literară „Familia" din 
Oradea-mare șî-a serbată jubileulă de 25 
ani ală esistenței sale printr’ună numără 
jubilară, care a apărută la 10 (22) luniu 
a. c. In acestă numără au scrisă dintre 
episcopl P. S. Sa Dr. V. Mihalyi, epis- 
copulă Lugoșului, P. S. Sa Nicolae 
Popea, episcopulă Caransebeșului, și P. 
S. Sa Melchisedecă, episcopulă de Ro
mană (Moldova); apoi d-nii: G. Barițiă, 

*) Din. cartea „Franklin, opere alese11; din 
bilblioteca de lectură pentru tinerimea română 
de ambe-sexe, elaborată după diferiți autori de
I. HI. Rîurenu. Edițiunea V-a.

V. Alexandri, B. P. Hașdeu, V. A. Ure- 
chiă, Ar. Densușianu, G. Sionă, A. Mo- 
csonyi, V. BabeșQ, A. D. Xenopolă, T. 
Maiorescu, I. cav. de Pușcariu, Dr. A. 
Mureșianu, V. Maniu, Ștefană Velovană, 
I. Popescu, Dr. V. Babeșă, At. Marie- 
nescu, I. G. Sbiera, Ionescu - Gionă, I. 
Slavici, dămnele: Constanța de Dunca- 
Schiau, Matilda Poni, Sofia Vlad-Radu- 
lescu, Smara, Lungu-Puhallo, d-nii: Th. 
D. Speranță, Duiliu Zamfirescă, V. Bum- 
bacă, N. A. Bogdană, A. Bârseanu, 
N. Petra-Petrescu, A. C. Șoră, I. C. 
Panțu, I. I. Roșea, D. O. Olinescu, 
P. Dulfu, V. B. Muntenescu, Gavriilă 
Szabo, Popă Reteganulă, D. Stăncescu, 
Radulescu - Nigeră, T. G. Djuvara, I. 
T. Mera, I. Bocaniciu, Gr. Mărunțănu, 
I. Dariu, C. V. Boteză, Aurelă Iana. 
D-lă Iosifă Vulcană, neobositulă redactor 
ală „Familiei", mulțămesce tuturora cola- 
boratoriloră săi, domniloră cari i-au ffcciit 
acestă rară bucuriă și publicului, care n’a 
lăsată să cadă acăstă întreprindere. „Susă 
stegulă!" sfîrșesce d-lă Vulcană. — Re- 
comandămă tuturoră Româniloră acestă 
numără jubilară ală celei mai vechi re
viste beletristice-literare românescl.

* *
Comunicația la granița română. Mi- 

nistrulă ung. de interne face cunoscută 
următorele : „In timpulă din urmă s’au 
adresată adese-orl plângeri, că organele 
române dela graniță nu lasă să trecă lu
crători ungari, decă se anunță în massă, 
deși suntă provăcjuțl cu pașapdrte în 
regulă. După cum a împărtășită rninis- 
trulă comună de esterne, motivulă e, că 
organele române dela graniță, în casulă 
când se anunță lucrători în massă, suntă 
îndatorate a obține dela autoritățile su- 
peridre aprobarea prealabilă pentru tre- 

I cerea în massă a graniței. Comercianții 
români, oarl întrebuințeză lucrători un
gari, înlătură acestă greoiă procedere 
prin aceea, că obțină mai nainte dela 
guvernulă română o încuviințare specială 
pentru trecerea unui numără mai mare 
de lucrători; decă deci întreprindătorii 
ungari procedă totă așa, înlătură orl-ce 
neplăceri." Acestă încunosciințare s’a 
trimisă tuturoră fîșpanilor spre publicare.

* * *
Oprirea loteriei mici. După cum ves- 

tesce o foiă din Pesta, ministeriulă un- 
gurescă de finanțe se ocupă fdrte seriosă 
cu ideia, de a opri loteria mică și even
tuală a introduce în loculă ei o altfelă 
de loteriă cu losurl. Reforma acesta însă 
numai așa se pote face, ddcă și minis- 
trulă de finanțe austriacă va introduce 
de-odată aceleași legi în privința asta. 
Peste totă nu mai încape îndoelă, că 
loteria mică în forma ei de astăzi n’are 
să mai trăescă multă și e și timpulă să se 
înlăture ună asemenea mijlocă de es- 
ploatare și sărăcire a poporului.

Alegere de protopopii in Brașovă. 
Membrii, preoți și mireni, ai sinodului 
protopresbiterală înmulțită ală tractului 
Brașovului I suntă convocațl a se în
truni în sinodă electorală Sâmbătă în 
30 luniu a. c. st. v. la 11 ote înainte de 
am^t în biserica cu chramulă Sântului 
Nicolae din Soheiu, în cetatea Brașovului, 
pentru alegerea de protopresbiteru ală nu
mitului tractă. Actului de alegere va 
premerge serviciulă divină prescrisă, 
care se va începe la 9 ore înainte de 
amecjl în aceeași biserică. Totde-odată 
după prescrisele § 14 ală regulamentului 
pentru procedură la alegerea de proto- 
presbiteră, fiindă de lipsă a se întruni 
comitetulă protopresbiterală în ședința 
estraordinară pentru compunerea listei 
de candidare, suntă convocațl și membrii 
comitetului protopresbiterală la ședință 
spre scopulă indicată la 8 ore dimineța 
în cjiua ținerii sinodului electorală în 
sala de ședințe a comitetului parochială 
dela biserica cu chramulă Sântului Ni
colae în Brașovă. Comisară consistorială 
este Precuvioșia sa archimandritulă Dr. 
Ilarioaă Pușcariu. * * *

Esamenele publice la gimnasiulă 
română greco-orientală din Bradă cu 
finea acestui ană scol, se voră ține în 
ordinea următore: Luni in 25 luniu v. 
clasa III și IV-a normală. Marți în 26 
luniu v. dela 8—12 a. m. cl. I. g. din 
limba română-latină, matematică și geo
grafia , dela 2—5 p. m. cl. II. g. din 
religiă, limba germână, maghiară și geo
metria ; dela 5—6 p. m. cl. IlI-a și IV-a 
g. din gimuastică. Mercurî în 27 luniu 
v. dela 8 — 12 a. m. cl. IlI-a g. din: 
limba latină , istoria, matematică și 
limba maghiară; dela 2—5 p. m. cl. 
IV-a gmn. din : limba română, latină, 
istoriă, matematică și limba maghiară; 
dela 5—6 p. m. cl. I și a Il-a gmn. 
din gimnastică; dela 6—7 p. m. tote 
4 clasele „Caută." Joi în 28 luniu „Te 
deum" în biserica din locă , apoi în sala 
gimnasiului se voră declama poesii în 
limba maternă, precum și în cea ma
ghiară și germană, însoțite de cântări; 
după premergerea acestora va urma ce
tirea clasificațiuniloră, împărțirea pre- 
mieloră și atestateloră, precum și publi
carea condițiuniloră de primire și îns
criere a eleviloră pe anulă scol. 1890/91.

Toți amicii și binevoitorii acestui 
institută suntă învitațl a participa atâtă 
la esamene, câtă și la încheiarea solem- 
nelă a anului scolastică, ce espiră. — 
Din conferența corpului profesorală, ți
nută la 8 luniu 1890 v. — Direcțiunea.

* * *
Mare periculu. Din Pojună se scrie, 

că la 12 (24) Iunie mașina vaporului 
celui vechiu ală societății de navigațiune 
pe Dunăre, care făcea serviciulă de tre

cere a publicului dela ună țârmă la altulă, 
n’a mai fostă în stare să funcționeze. O 
mare nenorocire se părea de neînlătu- 
rată. După încheiarea representațiunei 
din arenă, 200 de călători voiau să trecă 
pe țărmurulă de dinedee ală Dunării, 
când în mijloculă Dunării mașina încetă 
cu totulă a mai funcționa. Vaporulă 
mergea cătră schela podului celui sta
bilă. Intre călători se născu o spaimă 
cumplită, toți strigau după ajutoră, mai 
multe femei leșinară, mulțl dintre călă
tori voiau să sară ’n apă. Mulțămită pur- 
tărei esemplare a personalului vaporului, 
acesta pută din norocire să ajungă la 
țărmă. Poliția a oprită imediată circu- 
larea vaporului și a raportată telegrafică 
ministeriului.

** «
Baruch Adolf, marele comerciantă 

ovreu din Tergu-Mureșului, după cum 
ni-se comunică, a răposată la 25 Iunie 
n. o. în Budapesta. Răposatulă a lăsată 
în urma sa o avere de aprope două mi- 
lidne florini. Nefiindă cunoscute ultimele 
sale disposițiunl, nu se scie încă, decă 
a lăsată ceva și pentru scopuri filantro
pice, ori nu. Osămintele răposatului au 
fostă aduse erl aici, în Brașovă, unde 
se voră îmormenta mâne în cripta fami
liară din cimiteriulă ovreescă.

** *
Din Bănatfi ne scrie ună călătoră, 

că trecendă prin comuna Folia din trac- 
tulă Jebeliu, lângă Ciacova, s’a mirată 
de nerenduiala ce a văcjut’o la biserica 
română gr. or. de acolo. „Săraca bise
rică!" ne fioe numitulă călătoră. „Ea e 
mai săracă decâtă săracii, jură împrejură 
e îngrădită cu gardă de urdicl, 6r când 
plouă, nu pote sta omulă sub acopere- 
mentulă ei. Apoi mai e și datore pentru 
„Foia diecesană" cu 20 fi. cum am ce
tită în acestă foiă. De asta tare m’am 
minunată, căci cum pote să fiă lucrulă 
acela, ca părintele și dascălulă să cetescă 
făia, er biserica, care e lipită de săracă, 
s’o plătescă. Alte diare române și așa nu 
cetescă, să nu fiă în stare preotulă și 
dascălulă să plătescă măcară abonamen- 
tulă la „Foia diecesană ?“

** *
Filoxera. Din Pojună se anunță, că 

în viile dela Modern, Bosing și Griinau 
s’a constatată esistența filoxerei.

** *
Oficiu poștalii se înființeză și în anulă 

acesta pentru sesonulă de băi, dela 1 
Iulie pănă la finele lui Augustă, în lo
calitatea dp băi Homorodă, comit. Oder- 
heiu. Comunicația poștală dilnică între 
Homorodă și Oderheiu-Ciuc-Sereda se 
va întreține printr’o căruță poștală.

** *
Șoola de fete ev. conf. augsb. (săsescă) 

din Sibiiu a avută în anulă acesta șco
lară între 570 eleve: 499 ev. c. a., 2

Imblătitorulă șl-a luată nopte bună 
și s’a dusă.

... Sgârcitulu însă se ’ntdrse cătră ne- 
vas'tă-sa și ’i dise:

— „VedI, muiere, câtă de proști 
suntemă noi. Ce de grâu pierdemă noi 
în paie și în plevă și câtă împărțimă cu 
îmblătitorii streini. N’ai vedută tu pe 
cerșitorii, cari au fostă astădl la noi, cum 
cu puțină lucru scoseră dintr’ună snopă 
o mierță de grâu cu verfă. Noi abia 
scâtemă dintr’o claie de 30 de snopi 6 
pănă în 7 mierțe, pe când amă pute scote 
fiără pică de ostenelă 30 de mierțe. Amu 
socotită deră se nu mai băgămă îmblă- 
titorl, ci să ne apucămă încă de mâne 
să facemă și noi cum au făcută cerși
torii ăia."

„Dreptă ai, bărbate/* 1 dise muierea. 
,,Și eu am vădută și m’am minunată, 
câtă grâu au putută ei scote dintr’ună 
snopuleță, alesă ca pe masă și ca 
aurulă. Hai se ne apucămă să facemă și 
noi așa.“

înțelegerea fu gata. Luară îndată 
ună tăciune aprinsă din vatra focului, se 
duseră cu tăciunele amendoi la stoguri, 
și după-ce li-a dată rendă pe rendă foc 

se traseră de oparte și așteptară să se 
alegă grâulă curată și frumosă ca aurulă.

Der înzadară, căci grâulă se făcu 
totă cenușe, er avutulă celă sgârcită 
n’a mai avută curendă rodă, ca să îm- 
blătescă și cu îmblăciulă și cu piciorulă.R.

Știința Mui Ricard
seu

calea cătră fericire*)
Iubite cetitorii!

Se c|ice, că unu autorii nici
odată nu se bucură mai multă ca 
atunci, când îșl vede operele citate 
cu respectă de alțl scriitori înve- 
țațl. Mie rară mi-s’a întâmplată 
se simtă o asemenea bucuriă; căci 
deși potă fiice fără înfumurare, 
că, de vr’o douăzeci și cinci de 
ani, mi-am dobândită pe fiă-care 
ană unu mare renume printre au
torii de Almanachurl, totuși n’am 

avută parte — nu sciu pentru-ce 
— să vădă și eu pe confrații scrii
tori de același genii, onorându-me 
cu niscai-va laude, ori pe vr’unu 
autoru făcândă despre mine cea 
mai mică mențiune. Astfelu fără 
miculu folosii materialii, ce-am 
trasu din lucrările inele, crede-me 
că x seceta de aplause m’ar fi des- 
curagiată cu totulii.

In cele din urmă, am conchisă, 
că celă mai bunii judecătorii alu 
meritului meu estepoporulu, pentru- 
că elu îmi cumpăra ,,Almanachulă“ 
și mai aleșii, că, umblândă printre 
omeni, fără se fiu cunoscută, am 
auc|itu adesea repețindu se, când 
de unulii când de altulă, câte o 
■fiicătore d’ale mele, ș’apoi adău- 
gendă: „precum d/tcc bunulu Ricard*.  
Acesta mi-a făcută dre-care plăcere 
și ml-a probată nu numai, că în
vățăturile îmi suntă prețuite, der 
că au și dre-care autoritate; și-ți 
mărturisescu, că spre a încuragia 
și mai multă, lumea să-și amin- 
tescă și să’mi repete maximele, 
mi-s’a întemplatu une-orl se me 

citezu eu însumi, cu tonulu celă 
mai seriosă. De aci puteți judeca 
câtă trebue să fi fostă eu de mul
țămită de întâmplarea ce am a 
vă spune.

Alaltă-erl, plimbându-mă călare, 
mă opriiu într’unu locă, unde erau 
mulțl adunați la o vânfiare pu
blică. Ora strigării nu sosise încă; 
omenii vorbiau despre timpii grei, 
în care se aflau. Unulă, adresân- 
du-se cătră unu betrânu cu părulă 
albă și cu înfățișare respectabilă 
îi cțise :

— Der dumneta, ce crefil, moșu 
Avrame? Nu e așa, că greutatea 
dăriloră și contribuțiuniloră o să 
ruineze cu totulă țera? Cum o să 
le mai plătimă? Ce ne înveți să 
facemă ?

Moșu Avramă cugetă câtva, 
apoi răspunse:

— De vreți să-mi scițl părerea, 
v’o spună în două cuvinte, căci o 
singură vorbă e de ajunsu celui ce 
vrea se 'nțelegă. Banița se umple cu 
vorbe, după cum cfice bunulu Ri
chard.
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ref., 61 rom. cat. 4 gr. cat., 8 gor or., 
9 mos., seu 546 germane, 11 române, 
6 maghiare, 10 de altă nemți.

* * *

-) Lenea e coconă mare, care n’are 
de mâncare.

3) Cetitorulă adesea va da în acestă 
scriere peste espresiunea ^bunulă Ricard* 
Amă conservat’o numai pentru colărea 
locală, fiind-că scrierea nu este o pro
ducere originală. Pe românesce, în ase
menea împrejurări, când se citeză mac- 
sime și proverbe, în locă de „ftwnwZu 
Ricard'1 se dice: „povestea ăluia", „po
vestea vorbii", „cum r/îce proverbulu", 
„cum dice Românulu" etc. — R.

Imormentarea unui lăutarii. Din Pe- 
sacfi ne scrie agronomulă George P. 
Bogdană : Vechiula lăutară Goia (Gavrilă) 
„cunoscută în totă ținutula dela Murășfl 
până ’n Timișău, a răposată nu de multă. 
Elă va rămâne neuitată în memoria tu
turora acelora, cari îșl mai aducă aminte 
de cj.il6l° tinerețeloră, ori de fericitele 
momente ale nunții loră, căci nu era 
nuntă, la care Goia să nu fi fostă de 
față; unde elă nu era, petrecerea n’avea 
vlagă. Blagoslovită fiă vechia și hîr- 
burosa lui vidră, căci multă și pe mulțl 
i-a înveselită ea, nu numai dintre Ro
mâni, ci și dintre Nemți, Bulgari, CroațI 
și Șerbi, pentru-că Goia era mai ânteiude 
t6te Țigană și prin urmare era internațio
nală. I-s’a și făcută luiGoia unt prohod 
numai ca elă. In sunetulă tuturoră clo- 
poteloră dela biserica română gr. or. din 
Pesacă, cosciugulă lui simplu, dusă de 
învățăceii săi, fu pornită dela modesta 
locuință a răposatului spre cimiterulă co
mună. După ună spaliră de cântăreți 
tineri și bătrâni, mergea preotulă însoțită 
de ambii învățători; după cosciugă o 
cetă de musicanțl — totă rudenii și în
vățăcei de-ai răposatului — cari din tdte 
părțile alergară pentru a da marelui loră 
învățftoră și dadă ultima ondre. In fine 
cosciugulă era urmată de numărosă po- 
poră. Imormentarea s’a făcută în 4(16) 
Maiu. Clopotele, ornamentele bisericei 
și serviciulă fuucțiouariloră se deteră din 
partea comitetului parochială gratuită. 
Goia s’a dusă naraângăiată din acestă 
vale a plângeriloră, pentru-că totă truda 
ce șl-a dab’o de a turna și în glava Aiu
lui său bareml câtă de câtă din sciința 
lui da lăutară a rămasă zadarnică.

* * *
Defraudatorfi condamnata. Tribunalulă 

din Pojună a condamnată pe fostulă 
casieră ală comitatului Pojună Sigmund 
Bitto sen., care a defraudată 50.800 fi. 
din banii încredințați lui de administrația, 
la patru ani temniță și la șapte ani per- 
derea oficiului, er pe fiulu lui Bitto, 
care din banii defraudațl îngropase în 
grădină 44.300 fi., la ună ană temniță 
și la 3 ani perderea oficiului. Tabla a 
aprobată sentința relativă la Bitto sen., 
pe Bitto fiiulă însă l’a achitată. Curia la 
rendu’i a aprobată sentința instanței antei.

* * *
înghețați în Iunie. Iu Csejko, o lo

calitate în valea Strigoniului, a fostă în 
noptea de 15 cătră 16 Iunie așa de frigă, 
încâtă, precum spune „M. All.u — trei 
miei, care fuseseră tunșl în diua trecută, 
au înghețată.

* * *
Atentatu. „P. Hirlap“ află, că la 20 

Iunie nisce Șerbi au dată 11 împușcături 
asupra patrulei ungare ce era de pază 
la vama Baranyos. Nu se scie încă, decă 
a fostă cineva rănită.

** *
Uciși de trăsnetă au fostă trei omeni 

în biserica ev. din Assakfirt, solgjbirăia- 
tulă Neutrei, în 22 Iunie cu ooasiunea 
serviciului divină de dup’amecjl- Preotulă 
încă a fostă atinsă. Spaima omeniloră a 
fostă mare; în îmbulzela loră de a eși 
pe ușe afară, au răsturnată o femeiă 
împovărată, care a fostă greu vătămată. 
Totă în diua aceea ună țărână din Zavar 
lângă Tirnau, care se adăpostise pe 
drumă sub ună arbore, fiindă vreme tare, 
a fostă găsită mortă lângă arbore, care 
fusese despicată de trăsnetă.

încă o voce în contra șovinismului 
ungurescu exageratu.

Foia ungurescă „Kozerdek*  din 
Aiudu, dela 22 Iunie, publică unu 
articulă, în care autorulă dove- 
desee, că cunbsce ceva mai bine 
vieța poporului română decâtă po
liticii din Clușiu și din Pesta, și 
pe temeiulă acestei cunosceri e de 
părere, că Ungurii ară face mai 
bine, decă ară căuta se se apro- 
piă de Români, decâtă se înăs- 
prescă raporturile loră cu aceștia 
printr’ună șovinismă exagerată. 
Der autorulă arti cuiul ui greșesce, 
când <Țice, că „opiniunea publică 
din România ar fi sedusă de ti
neri, cari neavendă plăcerea de-a 
munci aici, orî lipsindu-le talen- 
tulă și strădania, trecă granițele 
și scriu în Țiarele de-acolo în con
tra Unguriloră“. Nedreptățirile, 
faptele șovinismului smintită un
gurescă suntă, care facă se’și peixjă 
Ungurii simpatiile nu numai în 
România, ci în tbtă lumea. Asta 
forte bine o scie autorulă articu- 
lului, precum se p6te bine vede 
din cele ce le-a scrisă, der se pare 
că se teme se nu’șî aprinȚă paie 
pe capă cu șoviniștii, decă le-ar 
spune păcatele verde’n față. Ar- 
ticululă, după „Tel. Rom.“, e de 
următorulă cuprinsă:

„îi place Maghiarului ase uita peste 
umărfl la cei din alte țări și cu deose
bire desconsideră pe FrancesI pentru su
perficialitatea lorii. Decă cineva scrie în 
străinătate despre lucrurile din Ungaria 
și pe acelea le presentăză așa cum tre- 
bue, Maghiarulă vede în acestă modă 
de scriere ună sacrilegiu, se supără focă, 
și seu batjocuresce pe atari scriitori, său 
îi desprețuesce. Acestă slăbiciune, acestă 
superficialitate o găsimă mai la fiă-oare 
poporă din Europa, o aflămă la Ma
ghiară ca și la Germană, la Francesă 

oa și la Italiană, la Română ca și la 
Serbă. .

De aci urmăză, că despre lucrurile 
maghiare suntă mai bine informați cei 
din Petropole, ca cei din Zagrabia, căci 
dmenii noștri scriu în modă superficială 
despre lucrurile maghiare. România ve
cină, ori Serbia nu cunâsce d. es. cul
tura nâstră, nu cunosce referințele ndstre 
economice, nici cele politice și sociale, 
der nici noi nu cunâscemă referințele de 
acolo, derEnglesii pănă și cei dela nordă 
ne cunoscă pe noi pe amândoi pănă în 
rărunchi.

Și de unde vine acesta ? De acolo, 
că Englesulă cu natura lui scrutătore, 
nu e împinsă de șovinismă, când vo- 
iesce să afle adevărulă, ci acela’lă caută 
ș descrie în totă golătatea. Englesii 
facă cultă numai din sciință și din pracsa 
ce o câștigă pe basa sciinței, politica ei 
o consideră numai ca ună mijlocă, pe 
când Românii și Ungurii facă cultă numai 
din puterea politică și cultului acestuia 
îi subordinâză tote celelalte interese. De 
aci e esplicabilă, că Englesulă cunosce mai 
bine referențele Zulucaferiloră, de cum 
cunoscă cei din BucurescI pe Maghiari și 
cei din Budapesta pe Români.

Aspirațiunile politice au creată Schul- 
vereinulă, Daco-România, Iredenta, Emke 
și aceste fantasme au pusă pe omeni vis-â- 
vis unuia de altulă de nici îndreptățirea 
de a fi nu șl-o mai recunosccă, reciprocă 
unuia altuia. Șovinismulă a împinsă lu
crurile pănă acolo, că capetele încoro
nate se recunoscă unulă pe altulă, der 
poporele aceste vecine în urma politisărei 
continue nu concedă nici atâta vecinu
lui său, că i-ar umbla orologiulă bine 
în busunară.

Și noi tocmai așasuntemă! Ne este 
înaintea nasului literatura română, mu- 
sica română, cântecile poporale, lira ro
mână cea fără de păreche și limba ro
mână, ca și care mai frumosă nu ne 
putemă închipui, de care nici nu voimă 
să audimă, de cum s’o asemănămă cu 
limba italiană, recunoscută de frumosă, și 
noi aceste nu le vedemă. Cu ună felă 
de dispreță vorbimă, că poporulă română, 
după legile lui naturale, îșl desvdltă limba 
lui din limba latină, pe care de secoll 
o-a neglesă.

Noi amă fi însă cei dintâi, cari 
i-amă rîde, decă și-ar lua refugiulă să-o 
cultive din cea maghiară, ori din cea 
germană, și acesta Românulă nici nu o 
pote face. Noi Maghiarii suntemă mai 
rău situați pentru-că orl-câtă e de fru- 
mâsă limba nostră, noi nu o putemă des- 
volta nici din cea fino-ungară, nici din 
cea turcescâ.

Ca Maghiară trebue să o spună verde, 
că noi fără nici ună motivă plausibilă 
micșorămă pe Români, cari ca vecinii 
noștri au mare și frumosă misiune. Și 
de câte-orl cugetămă la ei, pe noi ne 

prețuimă mai multă fără ca s’avemă idei 
despre virtuțile loră cele admirabile. Nu 
ar trebui să trecemă decâtă ună șanță, 
ca să vedemă, că vestulă nu se termină 
în Ungaria, cum ne place nouă a vesti, 
ci în România. Abstragemă dela aceea, 
că România e încălzită cu tâtă pompa 
civilisațiunei și culturei vestice, și că în 
BucurescI e o vieță ca în Parisă, cu 
deosebire, că-i lipsescă păcatele de acolo, 
der și istețimea originală e pe ună gradă 
fdrte înaltă.

în nisuințele nâstre de maghiarisare 
noi amă pute învăța dela cei din Bucu
rescI, că adecă fiă-care firmă, care nu 
scrie pe tablă în limba statului română, 
plătesce 100 franci și fiind-că nimenea 
nu voesce să arunce bani, totă omulă 
scrie în limb» statului. Acesta e, ca 
să nu facă nimenea reclamă cu națio
nalitatea lui. Decă amă face și noi așa, 
ași dori să nu incurgă nici ună cruceră 
în visteria statului.

Să vedemă însă, că de unde vină 
referințele ndstre cele încordate. Mulțl 
din tinerii, cari nu an plăcerea de a 
munci aici, căci le lipsesce ori talen- 
tulă, ori strădania, trecă granițele și 
acolo ’șl află ocupațiune pe lângă redac
ția vre-unui diară. Acești tineri ducă 
cu sine a porțiune bună de ură contra 
Maghiariloră și acesta îșl află espresiune 
în scrierile loră. Așa opiniunea publică 
română e sedusă de aceste elemente ne
norocite dela noi. Totă asemenea facemă 
și noi Maghiarii. Noi cei mai tari lup- 
tămă cu armele celoră mai slabi. Nu 
ne informămă din de ajunsă asupra si- 
tuațiunei, la mâniă și dușmăniă răspun- 
demă cu mai mare dușmăniă și cu ună 
felă de brutalitate, ceea-ce nu e nici de- 
cum demnă de noi. Decă acesta vrâ să 
fiă politică, atunci noi ne pricepemă așa 
de puțină la ea, ca Zulukaferii. Decă 
acesta însemnă istețime și crescere, noi 
cu acesta nu ne putemă produce nicl-o- 
dată.

In călătoria mea din urmă în Ro
mânia am venită la convingere, că noi 
suntemă datori să facemă pasulă dintâi 
ca să ne apropiemă. Acesta o cere sim- 
țulă de dreptate ală cavalerismului nostru 
și acesta o ceră regulele sociali și inter
naționali, și cu aoeste politica nu are de 
a face. Vecinii noștri suntă demni în 
măsura cea mai mare ca noi să fimă cu 
curtenire față de ei, să recunoscemă 
meritulă fiă-căruia. Deoă ne supără su
perficialitatea Francesului, să ne supere 
mai multă superficialitatea nostră. De nu 
voimă să cădemă în păoatulă superficia
lității, să învățămă a fi drepți și ecuita- 
bill. Să cunoscemă din temeiu pe fiă-care 
poporă, și cu deosebire pe vecinii noștri, 
a căroră preteniă politică numai atunci 
o avemă, dâcă pe cale socială ne ni- 
suimă să o ajungemă și a căroră nobilă

Toți se adunară, făcendu-se 
cercă împrejuru’i și îndemnându’lă 
să vorbescă. Elă începu astfelă :

— „Scumpi amici și buni ve
cini, e adeveratu, că impositele 
suntă prea grele ; der de-amu ave 
de dată numai câte ne cere gu- 
vernulă, totă amă mai pute se 
le întempinămu; înse câten’avemă 
altele, care pentru unii din noi 
suntă cu multă mai îngreunătbre! 
Așa, lenea ne costă îndoită de câtă 
ce ne ia guvernulă, vițiile întreită 
și luxulă împătrită. Aceste impo- 
site suntă astfelă, încâtă percep 
toriloru și cassieriloră le e peste 
putință se ne scape de densele 
seu se le mai ușureze. Cu tote 
astea, dec’amă asculta unu bună 
consiliu, totă amu maijpute spera 
ceva; căci precum 4i°e bunulă 
Ricard în „Almanachulu11 lui din 
1733 — DumneȚeu a $isu omului 
ajută te, și te voiu ajuta.

') „Scapă-mă, Domne. -- ,,Dă din 
mâni, Române“. — „Pe omulă bună și 
muncitoră îlă ajută și Dumnedeu“.

I. „Decă vr’ună guvernă ar 
îndatora pe toți se dea regulată, 
pentru serviciile publice, a 4eoea 
parte din timpulă loră, negreșită 
c’acestă impunere li-s’ar păre fârte 
aspră. Totuși, pe cei mai mulțl 
dintre noi lenea’i taxeză într’ună 
modă și mai tiranică. De s’ar so
coti timpulă perdută într’o com
pletă lene, seu șecjendă fără lucru, 
seu întrebuințându’lă în petreceri 
nebune, ați vede, că spui adeve- 
rulă. Lenea aduce multe neajun
suri, lipsă2) și scurtare de vieță. 
Lena, după cum 4ice bunulă Ri
card3), se asemănă ruginii: ea rode 
puterile mai multă decâtu lacrarea.Nu 

prinde rugină cheia cu care ne ser- 
vimă totdeuna. Decăve place vieța, nu 
ve perdețl timpulă, căci elu e materia 
din care s’a făcută vieța. Ce de 
timpă dămă somnului peste tre
buință ! Uitămă că vulpea, care 
dorme, nu prinde găini și că avemă 
destulă timpă de durmită, când vomă 
fi în mormentă. Decă timpulă este 
cea mai prețiosă avere, perderea lui 
este neapărată cea mai mare rsipă, 
pentru-că timpulă perclutu nu se mai 
întorce și acela, pe care noi îlă ere- 
demu de ajunsă, e totdeunaprea scurtă. 
Guragiu der, și se lucrămă până 
vomă pute! Prin activitate, vomă 
produce lucruri mari cu mai 
puțină bătaia de capă. Lenea pe 
tote le face anevoiose, munca lesni- 
ciose. Cine se scolă târețiu se încurcă 
totă cțiua și, pănă se s'apuce de lucru, 
a și înoptată. Lenea merge atâtă de 
încetă, încâtă sărăcia o ajunge îndată. 
Apucă tu înaintea afaceriloră, ca se 
nu-ți apuce ele înainte. Culcarea de 
timpuriu și scularea de dimineță aducă 
sănetate, avuțiă și înțelepciune. Ce 

| însemneză acele dorințe și spe

ranțe de timpuri mai fericite? De 
noi depinde se facemă timpulă 
mai bună, de vomă sci se lucrămă. 
Munca, precum 4i°e bunulă Ri
card, n’are nevoiă de dorințe. Cine 
trăesce sperândă, se espune a muri de 
fome. Nici ună folosă fără sudori. 
Cată se trăesci din lucrulă mâni- 
loră tale, decă n’ai țerine, seu 
decă le ai e mare contribuțiune 
pe densele, pe când, după cum cu 
dreptă cuventă 4i°e bunulă Ri
card, o meseriă prețuesce câtă o moșia : 
cariera ‘e o funcțiune, care unesce în- 
tfensa și tolosu și onestitate. Der 
fiă-cine trebue se-și ve4ă de me
seriă și se-șl urmeze profesiunea, 
căci altfelă nici moșiile, nici func
țiunea nu ne-ară pute ajuta se ne 
plătimă impositele. Ori-ce omă 
activă n’are se se temă de lipsă 
ori de secetă, căci fomea se uită 
din ușa muncitorului, der nu cuteză 
se între înăuntru. Asemenea n’are 
se se temă nici de perceptori, nici 
de omenii poliției, căci munca plă
tesce datoriile, er trândăvia le măresce. 
N’ai nevoiă se găsesci comori, nici
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drâptă cu mândriă o putemîi stringe. Și 
ce vrednicii e să soimă noi despre Români!

Românii nu au filosofi mari, nu au 
niol scriitori de renume europeana, der j 
au o poesie populara, care nu o are nici < 
uufi poporfi de pe lume. Musica, nu atâta j 
cea cultă, oâta cea, care e atâta de fer- • 
mecătore în marea de poesii, trebue să j 
ne facă să ne interesăma de ea ți sâ o j 
.iidmirăma. Invățații, cari susțină oă limba 
cea italiană e cea mai frumosă de pe , 
pămenta, de bună semă că pe cea roma- j 
nâscă o ounosoa numai cu ochii și nu j 
cu mintea. Limba română are cu două j 
vocale mai multa ca orl-ce limbă din < 
lume, de unde urmâză, că ea sună mai ; 
frumosă ca orl-ce limbă. învețe cine ■ 
pote limba grecă, ori cea latină, dar , 
vadă să-și îusușâscă oomâra lirei române 
și pătrundă în spiritula acelei limbi și ; 
folosesoă-la spre binele națiunei. Acade
mia maghiară ar trebui ca tota ce a 
produsa lira și poesia română în cântă
rile ei să traduoă în limba maghiară, 
și ăsta moda multe dușmănii ara înceta. 
Maghiarula ar iubi pe Româna din inimă, 
și cum ar pregăti Românii opiniunea pu
blică în favorula nostru, ar rămâne în 
socotela loră. Din o iubire, după legile 
cele nestrămutabile ale logicei, ar urma 
cealaltă, și așa ar trebui să princjă ră
dăcini.

Să ne uităma numai la „Valurile 
Dunărei1* după Ivanovicl, pe care eu 
le-am încetățenita în Ungaria, câta te- 
rena au cuprinsa și câta de bine le au- 
4imă și gustăma. Si ore oe aflămă noi 
în acela valsa decâta profunditatea aceea 
originală româuâsoă din cântare. Ună 
artista de mâna a doua din Budapesta 
a auclita mai anii trecuțl o poesiă po
pulară românescă în Oradea-Mare și a 
compusa după ea „Nach Grossvardein**,  
ounoscuta tuturora artiștilorfl, și încă 
poesia populară română, după care o-a 
compusa, nu e tocmai din cele mai fru- 
mose. Românii au de 46CI și sute de ori 
mai frumăsă și mai prețiose. Trebue să 
le cunoscemă și să le luămă aminte. Decă 
alte popore sunta superficiale, noi nu e 
ertata să fimfi superficiali, ci trebue să 
iubima pe cei-ce sunta vrednici de iu
birea nostră.

Românii sunta vrednici de stima 
nostră. Va dice cineva, că eu sunt bi
zara în espunerile mele. Respingă o atare 
insinuațiă. Trebue să mă esplica. In re- 
voluțiunea din 1848, tatăla meu a fosta 
luata la gonă de una Maghiara, cu ca
rele tatăla meu a făcuta multa bine și 
era gata să-la ucidă. Și una Româna eco
nomi i-a mântuită vieța, pe care tatălă 
meu nici nu l’a mai văzută. înfrățirea 
română-maghiară e necesară și ea trebue 
cultivată ca să putemă trăi.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De pe valea Bogatei-Maghiare, Iunie 1890.

Onorate D-le Redactoră 1 Oetinda în 
multă prețuitulă 4iar& „Gaz. Trans.“ ar- 
ticlulă din Nr. 118 „Slujbe pentru țâ- 
rină“, mi-s’a umpluta inima de bucuriă 
vă4endă, câtă de bine i-ațl combătută 
pe aoei preoți, cari sfătuesoa pe po- 
poră ca să se oblige a ține câte 5—8 
Vineri pentru ferirea țerinelora de grin
dină, arătându-le, că nu e bine să mai 
facă așa, fără din contră să-i îndemne la 
muncă ue-’ntreruptă și la alte fapte 
plăcute lui Dumne4eu, căci decâtă a 
ședâ, mai primită lucru este înaintea 
Lui a munci și din rodulă muncei a aduce 
jertfe pentru binele obștescă ală oredin- 
cioșiloră, ală bisericei, ori ală soolei.

Insă cu părere de rău trebue să vă 
măriurisescă, că chiar oontrarulă se în
tâmplă în comunele Bogata-Maghiară și în 
filia Calna din comit. Solnoc-Dobeoa, unde 
preotală locmu Juga, în locă de a lucra 
pentru binele bisericei, scolei și poporu
lui său, merge cu Ungurii pe la alegeri 
de deputată și aoolo se faoe de rîsulă 
domniloră și ală omeniloră pricepători. 
Er la casa densului nu vei vede vre-ună 
4iară românesoă, cu tote că e în stare 
bunișdră materială.

Părintele Juga e parochă în Bogata 
Maghiară, ai cărei locuitori români suntă 
în slabă stare materială. La toți abia 
vei afla 5 pluguri. Vă4endă d.-sa, că acești 
credincioși ai săi nu au nici ună modru 
de a-i pute face clacă cu plugurile la 
ogoră, nu i-a sfătuită ca să se oblige a 
ține câte 5—8 Vineri. Der în filia Calna, 
sciindă, că e bună speranță, căci credin
cioșii toți dearendulă îșl au plugurile 
loră proprii, într’o Duminecă după s. Li- 
turgiă a sfătuită și îndemnată pe credin
cioși, ca să se oblige cu toții de a se 
reține d®la lucru în 8 Vineri, ca așa să-i 
ferescă Dumne4eu de grindină, ba a și 
pusă legătură de 5 fl. pe acelă omă, 
care ar cuteza să lucre în acele Vineri.

Poporulă la sfatulă și îndemnulă 
preotului loră s’a și obligată a-le ține. 
In Vinerea primă au sărbătorită cu toții, 
însă în Vinerea a doua, care a fostă în 
13 Iunie st. n., mergendă părintele Iuga 
prin Calna, a invitată pe toți omenii ca 
să vină și să-lă clăcuescă, va să 4>c& să 
vină cu plugurile și să-i ogorescă, 4**  
cândă, că și așa a4l nu lucră nimioa. 
Ce să facă bieții omeni, unii de rușine, 
alții de silă s’au dusă, er alții din contră 
au 4isă, că nu voră merge, căci cum ară 
ogorî pe seina preotului, și pe a loră 
semă ar pută să ogorescă, și așa nu au 
eșitu decâtă pănă la 7 pluguri. Aceștia au 
ogorîtă cam pănă la 11 6re, însă a în
cepută a ploa, așa că a fostă cu nepu
tință ca să-și continue lucrulă.

Gândiamă, că doră părintele Iuga 

se va îndestuli cu ogorîtulă din 13 Iu
nie, der în Vinerea de 20 Iunie st. n. 
ou tote că și în acâstă (ji a ploată, din 
nou i-a chiămată pe omeni o» să-i are 
și și-a și ajunsă soopulă, căci i-au eșită 
și în acâstă 41 omenii cu plugurile, dâr 
numai totă acei dmenl, cari au fostă și 
în cela rendă.

L’am arătată pe părintele Iuga onora
tului publică cetitoră, nu doră din ceva 
ură seu pismă, ci pentru-că cugetă, că 
doră se va mai corege, căci vai Domne 
multe mai face, care nu i-se ouvină nici 
de cum. Trebue să-și aducă aminte pă
rintele, că de nu voră premerge preoții 
și învățătorii, — lumina poporului, — cu 
esemplu bună, atunci ce voră face cei 
neluminați seu din întunerecă ?

_________ Crăneanulii.

Esamene la sate.
Teiușiti, Iunie 1890.

în 17 Iunie nou c. s’a ținută esa- 
menulă cu băeții și fetițele dela școla 
română din Teiușiă. O 4*  3e bucuriă 
generală a fostă acesta pentru TeiușenI, 
cari, cu dreptă cuvântă, au mari spe
ranțe dela școla loră.

Esamenulă cu fetițele s’a începută, 
sub conducerea P. On. D-nă Aronă Bo- 
eră, protopopulă Aiudului, la 8 6re di- 
mineța, fiindă de față ună publică forte 
numărosă, nu numai Români, ci și stră
ini. Strălucită a fostă suecesulă esame- 
nului. D-șora învățătore Elena Lupanii 
a arătată, că se află la înălțimea chiămă- 
rei sale, a dovedită multă cunoscință 
pedagogică și didactică, și împreună cu 
acestea o stăruință neobosită întru îm
plinirea datorinței de învățătore. îm
părțirea obiecteloră de învățământă nici 
că se putea face mai bine, căci totă după 
câte ună obiectă mai obositoră urmară 
declamărl și cântece recreatâre, așa că 
deși esamenulă a durată mai bine de372 
6re, totuși fetițele pănă în sfârșită au 
rămasă vide.

Sciută este, câtă de multă influin- 
țeză asupra educațiunei peste totă ocu- 
pațiunea continuă. Cuvine-se dâră a 
aminti, că și în privința acesta d-râ în- 
vățătore a făcută forte multă. Lucrurile 
de mână espuse au întrecută ori ce aș
teptare, fetițele suntă deprinse în dife
rite feliurl de împletituri, precum im- 
pletitzdi' cu undrele (stricănită), împlctitulu 
cu iglița (heclărită), apoi chindesitulii (bro- 
dăritulă) și feliurite cusături dintre cele 
mai grele. Numărulă lucrăriloră espuse 
a fostă forte mare.

După esamenă a urmată împărțirea 
premieloră parte în cărți, parte în bani. 
Dintră dspețl au contribuită pentru pre- 
miarea fetițeloră d-nii: Artemiu Lupană 
din Blașiu 2 fl. 5 cr., Efremă Rațiă 1 
20 cr., Efremă Ciortea 1 fl., D-lă învăț. 

Mariană din Gârbova de josă 1 fl., dna 
Ana Giumăleană 50 cr., ddmna Oțelă 
20 cr. Cărțile de premii s’au procu
rată din banii dăruițl de senatulă șco- 
lastică.

După amâ4l a făcută esamenulă cu 
băeții d-lă îuvățătoră Ștefanii Crișianu, 
de asemenea cu succesă deplină mulță- 
mitoră. Numele d-lui Crișiană este încă de 
multă cunoscută prin părțile acestea, ca 
ală unui învățătoră dintre cei mai de 
frunte, așa că în adevără Teușenii potă 
fi mândri cu învățătdrea și învățătorulă 
loră. Șalele de esamenă ale amândurora 
au fostă împodobite frumosă. D-lă pro- 
topopă prin o vorbire frumâsă ll-a es- 
primată mulțămită atâtă d-loră, câtă și 
bravului poporă din Teiușă, care scie să 
se intereseze atâtă de multă de școlă. 
Multă au contribuită la cercetarea regu
lată a șcdlei îndemnurile d-lui parochă 
locală Gr. Sârbu, care pentru acesta me
rită reouuoscință.

Ca de încheiare nu potă decâtă să 
gratuleză mai cu semă d-rei Elena Lu
pană, care, deși abia în ală doilea ană 
pe tărâmulă învățământului, prin iubirea 
și tactulă pedagogică, ce a arătată, șl-a 
sciută câștiga inimele nu numai ale Teiu- 
șeniloră, ci și ale ținutului dimpregiură, 
despre ce dovedescă cele șâse fetițe din 
giurulu Teiușului, cart au cercetată școla 
d-sale în deoursulă anului școlastrteă. îna
inte cu Dumne4eu, căci fructulă ostene- 
leloră va fi binecuvântată!

Ună asistentă.

De sub pbla Meseșului SilăgdnA, Iunie 1890.

Comitetulă despărțământului XI ală 
„Associațiunei Transilvane1*,  pentru de 
a-șl pute câștiga iuformațiunl sigure des
pre starea învățământului din școlele 
nostre poporale aparținătore cercului său 
de activitate, precum în alțl ani, așa și 
cu finea acestui ană școlastică a tri
misă în fiă-care tractă protopopescă câte-o 
comisiune constătătore din 2—3 mem
bri, cari umblândă pe la esamenele de 
vâră cu protopopulă respectivă, să vâdă 
în fața locului atâtă progresulă, câtă și 
scăderile, ce s’ară pute observa în școlele 
nostre poporale.

Subscrisulă fiindă onorată din par
tea despărțământului susă numită, de a 
fi alesă de membru în comisiunea pen
tru tractulă protopopescă ală Crasnei, 
după-ce am însoțită la esamenele de 
vâră pe prea vredniculă protopopă ală 
acelui tractă, pe Revd. d-nă Al. Barbo- 
lovicl, vicarulă Silvaniei, cu permisiu
nea Onoratei RedacțiunI, voiu să înfăți- 
șeză în liniamente principale ună tablou 
fidelă despre starea atâtă materială, câtă 
și mai vârtosă morală a șcdleloră din 
acelă tractă. Voiu începe în ordinea 
esameneloru ținute, și anume dela co- 

I muna:

se rămâi moștenitorulă vr’unoră 
rude avute. Activitatea, precum 4ice 
bunulă Ricard, e muma sporului: 
muncei Dumnezeu îi dă totulă. Lucrați 
pe când leneșii dormă, și veți ave grâne 
ca să și vindeți, și să vă mai și ră
mână. Nu perdețl în deșerta mi
nutele libere de astă4l, că nu scițl 
peste ce pedeci veți da mâne. Și 
apoi, cum 4i°e bunulă Ricard, 
mai bine adp unu ou, decâtă mâne 
unu bou, și erășl: nu lăsa pe mâne 
ce ai să faci astăcțî.

„Dec’ai fi servitorii la vr’unu 
stăpânii, nu te-ai rușina, când te-ar 
prinde cu mânile în șină? Tu însă 
ești stăpânulă tău însu-țl. Fiă’țl 
rușine de a te surprinde stându 
în lenevire, când ai să faci atâtea 
pentru tine, pentru familiă, pentru 
patriă. Sc61ă-te der din spuntarea 
4ilei, pentru-că sorele aruncândzc-șî, 
cea dâ/nteiu privire asupra pământului, 
să nu potă cțice: „etăună codace, care 
dorme.“ Nu mai sta, ia’țl uneltele 
și adu-țl aminte, că pisica, care stă 
chibsuindu-se, nu prinde șorecl. îmi 
vei 4i°e> pote, că suntă multe de 
făcută, și că n'ai putere. Sepăte; 

însă voiesce cu stăruință, și vei 
vede minuni; căci picătura mică, 
der necurmată, găuresce pănă’n cele 
din urmă petra. Cu muncă și cu răb
dare, unu șorece rode unu otgonă de 
corabiă, și micele lovituri, repetate, do
borât, cei mai falnici stejari.

„Par’că v’audu 4ioendu’mi: 
„der n’o se mai avemă și noi 
ceva răpausă?* ’ Vă răspundă, re- 
pețindu-vă 4i9elQ bunului Ricard: 

bine timpulu, de vreți 
să meritați răpausulu; și nu percleți 
nici o oră, findă-că nu sunteți siguri 
nici de unu minutuA

„Răpausulă este ună timpă ce 
se pdte întrebuința la ceva folo- 
sitoru. Numai omulă muncitoră 
îșl păte procura răpausulă la care 
nici-odată leneșulă nu păte s’a- 
jungă. Vieța liniștită și vieța trân
davă suntă două lucruri cu totulă deo
sebite. Credeți ore că lenea v’aru 
aduce mai multă plăcere decâtă 
munca? Vă înșelați, căci, precum 
mai 4i°e bunulu Ricard, lenea nasce 
griji și răpausulu fără rostii produce 
nevoi, pe când lucrarea din contră, 
aduce vieță lesniciosă, îndestulare 

și stimă. Plăcerile se ținu după cei 
ce fugă de densele. Torcătorea băr
buță nici-odată nu rămâne fără că
mașă. De când am o vacă și câte-va 
oițe, toți îmi dau bună cțiua.

II. „Insă, pe lângă muncă, tre
bue să mai ai statorniciă, hotărîre 
și îngrijire, ca tote lucrurile să 
trecă pe sub ochii tăi. Să nu te 
pre încre4l altora; căci precum 
4ice bunulă Ricard, s'a văcțută că o 
plantă, ce se totă răsădesce, și o fa
miliă, ce mereu se strămută, nu pros
peră atâtă de multă ca cele ce rămână 
la unu locă. Și în altă parte mai 
4ice: trei strămutări facă câtă unu 
perjolu. Cată’ți de prăvăliă și ea te 
'va căuta. De vrei să-ți faci trebile, 
caută-le singură, nu trimite pe altulă. 
Ca unui agricultoru să-i mergă bine, 
cată să-și conducă chiar elu plugulu. 
Ochiulu stăpânului face mai multă de
câtu amândouă mânile lui. Lipsa de 
îngrijire aduce mai multă, pagubă, de
câtă lipsa de știință. A nu-și pri- 
veghia hicrătorii este a'și lăsa punga 
pe mâna loră. Prea multa încre
dere în alții ruineză pe mulți 
omeni; căci precum 4ice „Alma- 

nachulu “, în cele sufletesci, încrederea 
ne mântuie, er în cele lumesci mai 
adesea ne perde. îngrijirea de si- 
neși e totdeuna folositore: știința 
vine omului stzidiosu și avuția omului 
veghiătoră, precum puterea aduce bra
vură și cerută ne insuflă virtute. De 
vrei să ai ună servitoru credinciosă 
și în adevără iubită servesce-te sin
gură. Bunulă Ricard recomandă 
multă îngrijire chiar pentru lu
crurile cele mai neînsemnate, fiind
că adesea o mică neîngrijire a- 
duce ună rău mare. Din lipsa unui 
cuiu, se pierde potcova; din lipsa 
potcovei, pere calulă; clin lipsa calului, 
pere chiar călărețzdă, căci inimiculă 
îlu ajunge și-lu ucide: tote astea din 
neîngrijirea tmui cuiul

(Va urma).

Din Nnmeralfl jubilam alt „Familiei".
Epistola ierarchilorii Moldovei

cătră Alexiu Michailovicî Țarulă Moscvei, 
in favorea lui Orest, metropolitulă Ardeiului.

Adeverimîi, prea cinstitei și lurni- 
nosei fețe a împărăteștii tale Măriri des-
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Peceiu. In acestă comună pe lângă 
esamenă se ținu în 12 Maiu n. c. și adu
narea filială a învățătorilor^ din traotulă 
{Jrasnei, la care se adunară învățătorii 
din tdte satele aparținătore acestui tractă 
în numără de 13 inși.

Nu potă trece cu vederea, că la 
acestă adunare învățătorescă, precum și 
la esamenulă din acestă comună, a par
ticipată și știm, notară din Bănișoră, 
Vas. Popfl, carele precum se intereseză 
de alte cause naționale înaintându-le cu 
sprijinulă său morală și materială, ast- 
felă n’a pregetată a lua parte și la a- 
oâstă adunare și esamenă, dovedindă și 
prin acâsta că’i zacă la inimă nu [numai 
interesele naționale, ci și cele culturale 
ale poporului română din notariatulă său. 
Asemenea a participată și tenărulă, dâr 
prea strădalniculă preotă din CizenI, A. 
Oriană, carele apoi înoă în calitate de 
comisară ne-a însoțită la celelalte esa- 
mene din comunele: Bănișoră, Bană, 
Sîgu, Mală și CizenI.

Desbaterile ședinței au decursă în 
bună ordine. S’a propusă prin destoi- 
niculă învățătoră locală Florianii Epure, 
din scriptologiă sunetulă : ge, gi', âr din 
economia s’au propusă cele patru specii 
de ultoită. Propunerile au fostă vred
nice de laudă; afară de 2—3 greșeli mai 
ne’nsemnate, pe cari le-a recunoscută 
însuși propunătorulă, propunerea fu pri
mită din partea adunărei cu îndestulire. 
Asemenea a diserată binișoră învățăto- 
rulă din Pria E. Gliilea, despre: „dato- 
■rința părințiloru de-a'și cresce pruncii in 
frica lui Dumnecțeu.'1

Finindu-se conferința învățătorâscă, 
se începu esamenulă, fiindă de față 22 ! 
băețl și 10 fete.

Din obiectele prescrise pentru șco- 
lele poporale s’a constatată preste totă 
resultată bună; s’a observată însă ou 
durere din partea comisiunei, că s’a pusă 
puțină pondă pe religiune, care trebue 
să fiă fundamentulă crescerei în fiă-care 
șcdlă.

Scrisori de probă au fostă espuse 25, 
tote curate și legibile, pruncii au sciută 
cu toții ceti bine, parte din legendariu, 
parte din abecedară. Declamațiunile au 
fostă bine alese, în cântările bisericescl 
și naționale copiii au fostă forte bine 
-esercitațl. Dâcă pe lângă destoinicia în
vățătorului ar fi și sîrguință mai multă, 
s’ar alege din școla din Peceiu o școlă 
de modelă. Edificiulă școlei ar ave lipsă 
de reparare și mai multă curățenia. Spe- 
rămă, că pe viitoră vomă pute înregistra, 
spre lauda senatului școlastică și a direc
torului șcOlei, îmbunătățiri față de acestă 
școlă.

In aceeași di după amâcjă s’rvinută 
.esamenulă în comuna învecinată:

Bănișoră. Aci s’au înfățișată la esa

menă 19 băețl și 20 ’de fete. Invățăto- 
rulă din comună Ioană Mândruța, cu tote 
că pe cariera învățătoresoă asudă de 
mai bine de ună pătrară de seculă, și 
pe lângă tote că școla din acâstă co
mună în decursulă anului școlastică tre
cută a fostă închisă pentru bâla epide
mică ^difteritis^ timpă de 2 luni, totuși 
a arătată cu elevii progresă bună, do
vadă, că precum ’i zace la inimă sortea 
familiei sale numărese, chiar așa inima-i 
nobilă bate și pentru sortea prunoiloră 
încredințați crescerei lui. Toți copiii 
presențl la esamenă au sciută ceti și 
scrie bine. Afară de oaloulațiune, peste 
totă esamenulă a fostă bună. 'Declama
țiunile și cântările bisericescl și națio
nale au fostă intonate frumosă și corectă. 
Școla e nouă, sănătosă și din materială 
solidă; în șcâlă curățeniă de modelă, 
avândă tote instrumentele de lipsă ; s’a 
observată aici, că lucrurile mergă bine 
unde este conducătoră bravă și zelosă, 
precum e protopopulă onorară și paro- 
chulă locală I. Moldovană, care se face 
luntre-puute numai să-și vecjă poporulă 
înaintândă atâtă în privința materială, 
câtă și religiosă-morală și culturală.

La 13 Maiu dimineța s’a ținută esa
menă în comuna:

Banii, unde ca învățătoră funcțio- 
nâză de o jumătate de ană Petru Popii, 
ună învățătoră tânără, dâr harnică. La 
esamenă s’au presentată 6 prunci și 17 
fete. Scrisori de probă erau espuse 8, 
dela 6 fete și 2 băețl; s’a mirată comi- 
siunea vădândă, că în școlă s’a făcută 
mai multă progresă cu fetele, âr pe instrui
rea băețiloră tare puțină pondă s’a pusă. 

I Pote că băeții n’oru fi ceroetată așa în 
adinsă școla, ca fetele.

Peste totă s’a constatată mai bună 
progresă decâtă în anii trecuțl, totuși 
esamenulă acesta a lăsată încă multă 
de dorită; resultatulă în genere a fostă 
numai mijlociu, der credemă,că în viitoră, 
după-ce învățătorulă se va fi mai de
dată cu poporulă și poporulă cu învăță- 
torulă, vomă pute înregistra progresă 
mai îmbucurătoră.

Școla e nouă și corespunde așteptă- 
riloră timpului; s’a ridicată prin zelulă 
neobosită ală parochului din Bănișoră, 
I. Moldovană, căruia e afiliată a.cestă co
mună. Lângă acestă școlă am observată și 
o grădină de pomărită, cultivată prin 
câțiva oltoani nobili.

Resultatulă celorlalte esamene din 
tractă îlă vomă arăta de altă-dată.

Comisarulu.

Pesacă (Banată), Iunie n. 1890.
Știm. D-le Redactoră! MercurI în 

11 Iunie st. n. s’a ținută în șcâla con
fesională română d’aici esamenă cu prun
cii. Ca trimiși consistoriali au fostă R.

D-nă P. Miulescă, protopresbiteră înB.- 
Comloșă, și d-Iă I. Vuia, învăț, totă de 
acolo ; d-nii preoți: A. Fizeșiană și T. 
Miculescu; âr ca âspețl a fostă în cl. I 
D-nii: A. Isacă, comerciantă, V. Ar
deleană cassară comunală, N. Magdiu 
jurată și I. Miloșă epitropă. In clasa 
a II-a însă, pe lângă amintiții, au mai 
fostă d-nii: Uroș-Stanojlovits, not. com., 
P. Anghelă primară și E. Mihaiu, comer- 
cintă, toți din locă.

Pruncii din cl. I au răspunsă bine 
peste așteptare. Decă luămă în conside
rare, că pe lângă totă lipsa pregătiriloră 
pentru șcâlă, ce ar trebui să și-le capete 
copiii în familiă, învățătorulă a sciută 
să dedea pe copii la cetire, scriere, com- 
putare, la cunâscerea unoră regule în 
gramatică și aritmetică, a răspunde la 
întrebări hotărîtă și bine socotită: atunci 
nu încape îndoiâlă, că ună asemenea în
vățătoră nu numai că șl-a împlinită da- 
torința cu consciențiositate, ci și-a făcută 
și merită.

Bine ar fi răspunsă și pruncii din 
clasa II, deoă n’ar sbura presupunerea, 
că ei au învățată peste totă anulă și în 
specială pentru esamenă — meșteșugită. 
Presupunerea o motiveză de o parte cu 
împrejurarea, că în acâstă clasă nu d-lă 
comisară I. Vuia a pusă întrebările, pre
cum s’a întâmplată în clasai, ci d-lă învă
țătoră ală clasei, âr de altă parte pruncii 
n'au răspunsă la înțelesă. Ar fi bine decă 
d-lă învățătoră șl-ar da silința, ca în 
viitoră pruncii să răspundă la înțelesă, 
âr d-nii comisari să pretindă, ca elevii 
să răspundă pe lângă celelalte obiecte de 
învățămentă și din fisică, căci fisica este 
cartea, care învâță pe omă să deose- 
bâscă adevărulă de superstițiune său cre
dință deșertă.

Apoi eu credă, că ar fi bine, decă 
s’ar propune câtă mai pe largă din: 
„Constituțiunea țărei, a bisericei nâs- 
tre gr. or. și din drepturile și datorin- 
țele cetățânului“, pentru-că aceste cu- 
noscințe princ|endă rădăcină în poporă, 
cu ajutorulă loră ne vomă pută ajunge 
odată scopulă multă mai ușoră decâtă 
a<jl.

De altmintrelea esprimă d-loră în
vățători români din Pesacă, Dimitrie Me- 
saroșiu și Eutemiu Bujorii, sinceră mulță- 
mită în numele aceloră prunci, cari as- 
tădl suntă prea debili pentru ca să ju
dece ce tesaură au primită ei dela bine
voitorii loră dascăli, der fiă siguri, că 
la timpulă său când voră gusta odată din 
râdele sămenței plantate în ei, nu voră 
întârdia a-șl arăta recunoscința loră.

Eu pe R. D-nă P. Miulescu șil. Vuia 
nu-i cunoscă decâtă din vedere; prin 
urmare nu mi-se va lua în nume de rău 
decă clică, că față cu d-lă Miulescă ași 
fi dorită să fi pusă mai mare pondă pe 

esamenulă prunoiloră din Pesacă, pen
tru-că d-lui în decursulă esamenului în 
clasa I mai multă s’a ocupată în șcâlă 
cu corespondențe și cu espedarea poștei, 
er cuvântarea ce a ținut’o prunciloră — 
despre femeia română — nu numai că 
n’a fostă la locuia său, der micii copii, 
de 6—9 ani, nici n’au pricepută terminiî 
de cari s’a folosită d-sa. Apoi ârășl la 
întâmpinarea cu „împărate cerescă“, cân
tată de copiii din cl. II, d-sa i-a între
ruptă cu cuvintele : lăsațî, lăsațl, că de 
aceste am mai aucfită 1

N’așI vre să mi-se ia în nume de 
rău aceste observații, der ar fi de do
rită, ca la anulă să nu se mai întâm
ple lucruri de acestea, âr d-lă Vuia să 
fiă mai la locuia său atâtă în ceea ce 
atinge chiămarea sa, câtă și în privința 
egalei prețuiri a învățătoriloră.

__________ A.

Esamenuld cu fetițe din Intematulu 
Reuniunei femeiloru române din locă se 
va ține în modulă următoră:

1) MercurI în 20 1. c. st. v. după 
prândă și Joi în 21 1. c. voră fi espuse 
în sala cea mare din edificiulă școleloră 
nâstre obiectele lucrate de fetițele din 
internată.

2) Joi în 21 1. o. dela 11 pănă la 
12 ore se va ține totă în sala cea mare 
esamenulă din obiectele de învățămentă.

3) Sâmbătă în 23 1. c. se va face 
esamenulă din deprinderile în gospo
dăria. Acestă esamenă se va ține în lo
calul ă Internatului, ce se află înPrundă 
lângă biserica sf. Nicolae.

La aceste esamene se învită cu totă 
onorea Domnele membre ale Reuniunei, 
precum și onoratulă publică, care se in
tereseză de afacerile nostre.

Brașovu, 15 Iuniu 1890.
Agues DnșoiH Lazarn Nastasi
președintă. actuartt.

Convocare.
Onoratele membre ale Reuniunei fe- 

meilorii române din locă se învită prin 
acesta la o adunare generală estraordinară 
ce se va ține Luni în 2 Iulie a. o. st. v. 
la 4 ore p. m. în sala cea mare din edi
ficiulă scoleloru nostre.

Obiectulă: Luarea disposițiuniloră 
privitâre la conducerea Internatului Reu
niunei.

Brașovu, 16 Iunie 1890.
Pentru comitetulă Reuniunei femei- 

loră române:
Agnes Dașoin LazarU Nastasi
președintă. __________ actuală.

Literatură.
Din biblioteca de lectură pentru tine

rimea română de ambe sexe, elaborată 
după diferiți autori de 1. M. Riureanu,

pre acestă archiereu anume Orest din 
partea țărei ungurescl, carele din copi
lăria sa a fostă crescută în țâra nâs- 
tră, în mănăstirea Putna și tunsă în mo- 
nachismă și rădicată la trâpta preoției. 
■Oând s’a întâmplată mârtea archiepisco- 
pului din Ardeală în țâra ungurâsoă, și 
au rămasă Românii fără păstoră , ei 
.au rugată pe craiulă G-eorge Racoți ca 
să le permiță a șl pune păstoră după 
voia loră, și ei și-au alesă pe acestă 
Orest, pe carele l’a chirotonită Teofilă 
mitropolitulă Ungro-Vlachiei. După trei 
ani, a îndemnată diavolulă pe popa celă 
mare ală craiului, pe Ciulay George, 
carele este în eresulă luterănescă, pre
cum și însuși, craiulă, și toți Ungurii, 
și au calumniată pe acestă Orestă la 
oraiulă, aducendă asupra lui ună mare 
neadevără; i-au luată totă ce avea 
și pe dânsulă l’au închisă în temniță, 
unde a ședută nouă luni, împreună cu 
mulțl ierei și chreștinl, nu pentru vre-o 
vinovăția, ci pentru credința creștinescă, 
pentru-că nu voiau a se perverti lalute- 
ranismă. Văcjândă credința lui cea tare, 
însu-șl craiulă i-a dată, sub garanța a 
24 de chizeșl, o miiă de taleri, ca să-i 
.dea în visteria crăâscă, și i-a dată li

bertatea, ca să adune bani pentru acâstă 
plată. Elă a venită în mănăstirea sa 
Putna, unde se pomenescă marii kuejl 
ai Moscvei. Acolo n’a putută să adune 
destui bani, ca să plătâscă acâstă da
toria, și pentru aceea a venită la împă- 
rătâsca vostră Mărire, ca să răscumpere 
pe acei 24 d® chizeșl. De aceea și noi, 
văcjândă sărăcia și strîmtorarea lui, 
ni-s’a făcută milă de elă și l’am trimisă 
la împărătâsca vostră Mărire ; să câră 
ajutoră la piciorele tronului tău“.

SubscrișI: Varlaam mitropolitulă 
Sucevei, — Anastasie episcopulă Ro
manului, — Ștefană episcopulă Rădău- 
țiloră, — Gedeonă episcopulă Hușiloră 
(An. 1645.) Episcopii Meldiisedectt.

R6spunsu
la, sciisdrea -o-xx-u.! pxietinvL.

Pe câmpulă netedă, învălită
Cu holde aurite,
Viâța se strecâră lină
In clipe fericite.

O mândră horă s’a întinsă
La mijlocă de câmpiă,

Cântări voiose se ’mpreun’
Cu glasă de ciocârlia.

Flăcăi și fete prinși de mâni
Ca florile ’n cunună,
Pășescă domolă șl-apoi cu focă, 
Cum fluerulă le sună.

Și de pe tronu-i de safiră 
Blândă sorele privesce,
Și rade scumpe elă cu dragă 
Prin lume împărțesee.

Dâr âtă colo la apusă
Nori negri se arată;
Ei crescă mereu și fața loră 
De fulgere-i brăzdată.

Văzduchu ’ncepe-a clocoti
Șl-ună mugetă surdă elă scote. . . 
Pământă și ceruri, munți și văi 
Se îugrozescă cu tote.

Și orl-ce jocă și orl-ce cântă 
De-odată înceteză,
Și omă și pasări spăimântați 
Spre cuiburi se ’ndreptâză

întrebi, amice, de ce acjl

Pe ardelene plaiuri
Nu se-audă ca alte dăți 
Cântări cu mândre graiuri ?

Cum vechia liră dintr’odat’
A încetată să sune ?
Ore nepoții nu o mai sciu 
Acum s’o mai înstrune ? . . .

Pe-a nostre plaiuri s’a pornită 
O cruntă vijeliă
Și peste totă au amuțită 
Cântări de bucuriă.

Ună singură glasă străbate acll
Moșia strămoșâscă:
Săriți Români, ca să proptimă 
Coliba părintescă!

Brașovu, Maiu 1890.
Andreiu Bârseanu.

Capulîi albinei.
Anecdotă populară.

Când a fostă, cândva ’ntr’o vâră 
Ună țigană mânoândă o pară, 
O albină cum sburâ,
Dreptă pe pară-i se lăsă.
— „Na“, gândi țiganu-acum, 



scrieri aprobate de ministeriulă culteloră 
și instrucțiunei publice din România, au 
apărutei, în BucurescI, tipografia modernă 
Gregoriu Luis, Strada Academiei Nr. 24, 
între altele următorele cărți:

Istoriore pentru copii, edițiunea a 
treia, 30 cr.

Noue istoriore pentru copii, urmate 
de rugăciuni și diferite caractere numerice, 
edițiunea a patra, 30 cr.

Despre datoriile părințilorii cătră 
copiii lorii, edițiunea a cincea, 30 cr.

Priveghitdrea, urmată de „Pudorii, 
stit copilulu perdutH,* * edițiunea a treia 
30 cr.

„Pentru ce nu’țl vedl de drumă ? 
„Ce-țl dădu, mă rogă, prin minte?
„N’aveai locă să treci nainte?
„Capă de muscă, bîzălău,
„Zăpăcită și nătărău!

„Cum să scapi acum de ea?
Gură ici, pioioră colea;
„Ori cu cioculă te ciupesce,
„Ori cu-o ghiară te julesce?!...41

** *
Deci, gândindă așa, curendă
Iși făcu și planu’n gândă, 
La ea mâna să’șl întindă 
Și de codă dreptă s’o prindă.
— „Mă păzescă de capă eu, lasă, 
Că de codă nici nu-mi pasă!“ 
Der c’ună degetă când ajunge, 
Hop, albina mi’lă împunge.
— „Auleu, mă, ce nărodă!.. 
„Decă muscl tu pe la c6dă, 
„Fire-ai țăpănă să fii,
„Capulă der la ue’lă mai ții?!...44

Th. D. Sperantîă.

Emigranții la Brasilia, edițiunea a 
treia, 30 cr.

Franklin, opere alese, edițiunea a 
cincia, 40 cr.

Conferință despre economia, de F. 
Laurent, edițiunea a doua, 40 cr.

Cele două surori stil „Frumosa și 
Urita*,  urmate de alte cinci istoriore și 
poesii, edițiunea a treia, 30 cr.

Merloiulu, urmată ^e „Adeveratulu 
curagiu*  și „Bisericuța din pădure*,  edi
țiunea a doua, 30 cr.

Scopulă urmărită prin aceste cărti
cele se pote vede din precuvântările ce 
Je însoțescă și mai alesă din „Apendicele*  
dela pag. 106 ală „Datoriiloră copiiloră 
cătră părinți14, unde se arată mai pe 
largă modulă utilisării loră în scolă. 
A se vede apreciările — oficiale ca și 
cele provenite dela bărbați cunoscuțl în 
literatura nostră — ce s’au inserată la 
finele unora din broșuri. Aceste apre- 
ciărî suntă în numără de vr’o 25. Cele 
mai multe din ele au o vechime de peste 
20 ani. Se voră publica tOte cu oca- 
siunea retipărirei și a celorlalte broșuri. 
Acesta o consideră autorulă bibliotecei 
ca o sacră datoriă din parte-i și ca oma
giu de recunosciință cuvenită bărbațiloră, 
cari au contribuită într’ună modă atâtă 
de puternică la propagarea acestoră 
scrieri și totdeodată la încuragiarea lui. 
Fără ună asemenea sprijină, anevoiă ar 
mai pute pătrunde ideile conținute în- 
tr’ensele în mintea și inima poporului. 
— O deosebită atențiune merită întrega 
broșură „ Conferință despre economia* , care 
presintă ună interesă cu totulă vitală 
pentru întrega românime.

Ca probă despre valorea acestoră 
cărticele, reproducemă din operile alese 
ale lui Franklin istoriora „Știința bunului 
Ricard*  în foiletonă.

Acestă biblioteoă se pote procura 
prin Librăria N. I. Ciur cu, Brașovu.

TELEGRAMELE „GAZ. TKAA S«.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Viena, 28 Iunie. Ministrului de 
resboiu, i s’a oferită din streinătate 
nou prafu fără fumu, care e mai 
bună și mai eftinu decâtă celu 
propusă pănă acum.

Berlinu, 28 Iunie. Sgomotulă, că 
ministrulă de resboiu ’șî-a presen- 
tatu demisiunea, se confirmă totă 
mai multă. Urmașulă seu are se 
fia, cum se (jicei locotenentulu 
generală Wittich.

Belgradu, 28 Iuniu. Cu ocasiunea 
serviciului divină funebru pentru 
Kaczansky (mare apostolii ală sla
vismului) erăși s’au rostită doue 
vorbiri dușmănose Austro-Un
gariei.

Sofia, 28 Iunie. Principele 
Ferdinand a plecată la Karlsbad. 
Stambulovă a fostă numită loc- 
țiitorulă său.

Viena, 28 Iunie. Prințulă bul
gară Ferdinand a sosită aci. Va 
lipsi din țeră trei săptămâni. De 
seră se duce la Karlsbad.

Caracterulti?)
X. Formarea caracterului.

9. Influința. societății și a 
exemplului.

Per&a movent, exempla tra- 
hunt. (Vorba te mișcă, exem- 
plulfl. te atrage.) - 7

Amă efisu, că istoria și lățirea 
creștinismului este cea mai mare 
dovadă pentru puterea esemplului. 
Lumea s’a schimbată nu prin vorbe 
frumdse, ci prin fapte și tocmai 
la fapte a îndemnată Isusă.

Și precum e dascălulă, așa 
suntă și învățăceii sei. Pe creștini 
nu-i înspăimânta de a urma lui 
Isusă, nici ocara, nici chinurile 
cele mai îngrozitore, nici mortea 
mucenicescă; dimprotrivă, tocmai 
aceste suferințe au arătată puterea 
prin care creștinismulă a învinsă 
lumea și și-a câștigată totă mai 
multi credincioși; de aici cecala: 
sângele martiriloră este sămânța 
bisericei. Pe acesta se înteme- 
ieză puterea coverșitore a adevă
ratului creștinismă.

Chiar la musulmani se găsescă 
multe esemple de semțu și cuge
tare adevărată creștinescă: la Arabi 
întâlnimă de pildă marinimosita- 
tea într’o măsură așa de mare, 
încâtă rară o aflăm ă astfelă și la 
creștini. Ună esemplu de soiulă 
acesta este Chalf, fiulă lui Ejub, 
care nu șl-a întreruptă rugăciunea 
de seră, când s’a dusă la elă ună 
hoță și a strînsă tote lucrurile lui. 
Când hoțulă n’a putută trece cu 
ele peste zidă, (jise Chalf: „Ne- 
păte, aici e cheia, ia-o și deschide 
ușa!44 Atunci c]ÂS0 hoțulă: „Ideu, 
dela ună astfelă de omă ca tine 
nu fură.“ Elă lăsă în curte lucru
rile furate și se făcu omă de ome
nia și religiosă. Laudă lui!

Preotulă Kant, pe care l’au 
călcată tâlharii și l’au jăfuită, s’a 
rugată de ei ca să-i lase celu pu
țină vieța. Tâlharii îi cruțară viâța 
și plecară cu jafulă. Atunci îș! 
aduse aminte preotulă, că elă mai 
avea o sumă bunicică cusută în 
haina sa pentru cașuri de nevoiă. 
Cu suma acesta putea se ajungă 
acasă; elă înse alergă după tâl
hari îi rugă de iertare, că cuprinsă 
de spaimă i a mințită fără se vre 
și li-a dată banii. Der tâlharii 
în locă se primescă banii, îi de- 
dură și pe ceilalți înderetă, er 
preotulă le dădu binecuvântarea 
sa părintescă, c[icându-le: „âmblați 
în pace fiiloră!“

Despre Franklin se spune, că 
pe când era ca lucrătoră în Lon
dra prin esemplulă seu a îndrep
tată moravurile tuturoră soțiloră 
sei de muncă. Și nu numai lucră- 
toriloră de rândă, ci și dmenii cei 
mai însemnați au fostă influințați 
în chipulă acesta de esemplulă 
și însușirile nobile și superiore ale 
altora.

*) După, Smiles-Rudow. A se vede Nr. 130 
alb „Gaz. Trans.11 din anulu curentă.

Profesorulă Tyndall cjice, că 
amiciția lui Faraday îndemnă la 
fapte energice și însuflețesce. După 
ce șl-a petrecută o seră împreună 
cu elă, scrise: „Operele sale deș
teptă admirațiunea nostră; der so
cietatea lui îți înalță și’țl încăl- 
4esce inima. Elă este ună omă 
plină de tăriă și de energiă. Mie 
îmi place tăria, der nu potă uita, 
că este înpreunată cu modeștiă 
și cu delicateță, despre care ne 
dă pildă Faraday.“

Chiar și ființele cele mai plă
pânde potă se deștepte și se nu- 
trescă în alții binele. Este cunos
cută de toți, ce influință mare au 
femeile nobile și bune asupra în- 
tregei desvoltărl a omului.

Puternică influințeză mai alesă 
esemplulă de tăriă a dorinței și 
de energiă. Acestă însușire elec- 
triseză spiritulă și însuflețesce. 
Mai alesă beliducii au produsă 
acestă etectă. Așa Pompeius, care 
se lăuda, „că dândă numai odată 
cu piciorulă în pământulă Italiei, 
cresce o oștire din elă11. Așa Mo- 
hamedă și urmașii sei; despre 
Ornară se $ice, că bastonulă său 
înspăimânta mai tare pe dușmană 
decâtă sabia altuia.

Nu mai puțină efectă are esem
plulă unui beliduce, care merge 
cu sabia în mână înaintea oște- 
niloră sei. Câte esemple nu avemă 
și în istoria Româniloră, că ună 
spirită eroică a sciută se însufle- 
țescă întrega oștire. Amintimă aici 
numai pe Ștefană celu mare și 
Mihaiu vitezulă.

Când cetesce omulă discursulă 
lui Friderică celă Mare ținută 
înaintea bătăliei dela Leuthen,în
țelege, că oștea sa a putută în
vinge peste oștirea dușmană de 
trei ori mai mare. Așa scrise Fri
derică înaintea bătăliei dela Tor- 
gan cătră marchisulă d’Argens: 
„Eu privescă în fața morții ca 
ună stoică. Nici odată nu voiu 
vede clipita, în care ași pute fi 
silită să. închei u o pace rușinosă. 
Ori mă voiu înmormânta sub 
ruinele patriei mele, ori voiu sci 
face nefericirei mele, decă nu-o 
voiu mai pute suporta, ună sfâr
șită...14 O asemenea neînfrântă ho- 
tărîre a dovedita bărbatulă de 
stată de petimpulă lui Friderică, 
baronulă de Stein, care cjise : „Pen- 
tru-că trebue se murimă, să fîmă 
viteji44.

Unii bărbați au săvârșită cele 
mai mari fapte ale loră murindă, 
seu așa cțicândă după mortea loră. 
Așa scoțianulă Douglas la Otter- 
burn, despre care se cțice: Douglas 
căcju; numele seu câștigă crân
cena bătăliă.

Și Wilhelm de Orania n’a a- 
vutu nicl-odata mai mare putere 
asupra compatrioțiloră sei decâtă 
după ce a fostă omorîtă. în aceeași 
cți, în fața mortului, deciseră sta
tele generale ale Țăriloră de josă : 
„de a apăra causa dreptă cu aju- 
torulă lui Dumnezeu, pănă la cea 
din urmă picătură de sânge.“

Aici ne aducemu aminte și de 
cuvintele lui Marcu Antoniu (în 
drama lui Shakespeare) care „vrea 
se facă se strige ranele lui Ce
sare așa, că și petrile din Roma 
se se rescole!14 Și Michelet cjice, 
că Cesare nici-odată n’a fostă mai 
puternică, nici-odată mai grozavă 
ca atunci, când poporulă s’adunâ 
împrejurulă cadavrului seu și când 
sângele seu spălase greșelele sale.

Când Americanii sciau pe 
Waschington în fruntea oștirei, pu
terile li-se îndoiau. Așa de multă 
încredere aveau ei în însușirile și 
nobleță inimei marelui loră băr- 
bată. Căci ori-câtă de mare a 
fostă mintea și dibăcia sa, mai 

mare a fostă înse iubirea sa de- 
adeveră și sâmțulu seu de datoriă 
— c’ună cuvântă nobleță înăscută 
a spiritului seu.

„Este o binefacere — 4i9e fr.- 
Perthes — pentru ună luptătoră 
de a fi încunjurată de alții, cari 
asemenea au să lupte contra se- 
duceriloru; gândurile rele sbâră, 
decă privimă la chipulă unui băr- 
bată, în presența căruia ne-amu ru
șina de ele!44

Astfelă de bărbați suntă sufle- 
tulă poporului loră. Ei îi legă tre- 
cutulă de viitorulă seu, ei îlă în- 
nalță, îlă întărescă și îlă nobili- 
teză, și-i lasă ca cea mai frumdsă 
moștenire numele și faptele loră. 
Nici o nenorocire, nici o robiă nu 
pâte se răpescă poporului acâstă 
sfântă moștenire; ori de câte-orl 
se deșteptă sâmțulă națională, re- 
învieză eroii cei morțl în memoria 
posterității — dândă ună îndemnă 
tăcută, der serbătorescă și plină 
de putere pentru a-i urma.

(Va urma).

HIGIENA.
lxT-ci.tr ir ea oopiilor-S..

La 12 k24) Iunie, profesorulă Noth
nagel dela facultatea de medicină din 
Viena a ținuta o prelegere clinică, în- 
fățișâuda ascultătorilor^ săi ună băiată 
de dece ani din Pesta, slaba și bolnava 
de o bdlă, care se ivesce rara la copii,, 
anume invertoșarea ficatului și gălbinarea 
în grada mare. Tatălă copilului, care 
era de lată, a rămasă uimică, câud pro- 
fesorula Nothnagel a spusă, că acestă 
bdlă e o urmare a beuturei peste mă
sură de alcohola (spirtă). Băiatulă adecă 
mărturisise, că încă dela versta de 4 
ani avea obiceiu, cu alțl doi frați, mai 
mari cu doi ani decâtă eia, să deschidă 
pe ascunsa dulapulă și sâ bea în fiă- 
care <Ș.i cantități mărișore de diferite li- 
queururl (rachiuri dulci) și cognacurl 
(una fela de rachiu forte tare), și afară 
da acesta, fiind-că era slaba de consti- 
tuțiune. mai căpăta de beuta și vina 
roșu. Medicula Nothnagel accentuă cu 
acestă ocasiune, câta de stricăciosă e 
pentru organismula copiiloră beutura 
regulată de alcoholurl și ce greșită e 
părerea unora medici și laici, că beu- 
turile spirtuâse arh ave vr’o valore, ne- 
sfiindu-se a da copiiloră pentru întărirea 
lora vina și bere, ori chiar cognac. Es- 
periința a dovedita, că pănă la versta 
de 14 ani copiiloră sănu li-se dea beu- 
turl spirtuose, nici cafea, ceiu ori cio- 
cohriă, ci să fiă nutriți cu lapte, apă și 
altă hrană întăritore, și să fiă ținuți în 
aera buna și prospetă. Acestă procedei e 
dietetică să fiă urmată cu atâta mai stricta, 
cu câta adl prin educațiunea modernă 
activitatea creerilora și nervilord e fărte 
încordată, așa, că ori ce altă escitare a 
acestora organe trebue să producă stări 
bolnăvicidse.

Din traista cu minciunile.
Sări-voiu, peri-voiu, lăsa-m’oiu.., mai de 

mare da-voiu.
Una cioroiu se bătea cu nevastă-sa, 

tocmai când nimeri socră-sa, care s’apucâ 
și ea de elă și mi ți-la flocăriră bjfle 
împreună cu fată-sa.

Cioroiulă, făcuta scăpată, o luâ la 
fugă prin mijloculă satului strigendă 
„tulvai, cine m’aude, că i-o mergft să 
mă ’necă.u

Pe mijloculă satului curgea o vale 
mărișoră, peste care era una podă înaltă.

Cioroiulă se sui pe podă și se uită 
în tdte părțile, să ve4ă este cineva în 
apropiere să-lă scotă dăcă va sări în 
apă.

Se prinde de brațarea podului și se 
opinti de două, trei, ori, ca și cum ar 
vră să sară de pe podă în apă. Der se 
uită Sarsaila înc’odată în dreptă și ’n 
stânga, îndărătă și’nainte, și er se opinti,, 
și er se uită, der pe mine nu vedu.
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Stătu câtă stătu Ciora și del a o 
vreme urîndu-i-se începu să strige câtă 
îi luâ gura:

„Sări-voiu, peri-voiu, lăsa-m’oiu, mai 
de mare da-voiu“, și dicendă aceștia 
se ’ntdrse înapoi.

Pe drumă, cătră casa, Cioroiulă se 
întelni cu nisce Români.

— „Da ce-i, lighionă, nu te-ai îne
cată ?“

„Nu, 4Su! câ-i Pre tulbure apa!“

Vedj asta-i dracu... 
„Insuratu-te-ai Țigane ?“
— „Hopă!“ 
„Frumosă-țl e nevasta ?“
— ,, Auleo, mămucă!“ 
„Der aveți ce mânca?11
— „Vecji astai dracul11

MULTE SI DE TOTE.
_________________________________ 5___________________________________________

Uni sîmbure de cerașe scumpu 
s’a veadută în Colonia la licitația unoră 
anticitățl din Niirnberg, și anume cu 
6700 mărci. Acesta mica sîmbure e aco
perita de mâna mâestră a lui Petru 
Fk tner cu 113 capete de portrete, scuip- 

loră și să’lu trimită la esposițiă ca spe
cimen. Arborele este cela mai grosă ce 
s’a descoperita vre-odată în California. 
Ela are nouăzeci picidre în circumfe
rință și se găBesce în pădurea comita
tului Tular. Lucrările pentru doborîrea 
acestui gigante ala păduriloră au înce
pută deja și voră trebui, se 4'°®) două 
luni celoră dece omeni, cari suntă în
trebuințați pentru doborîrea acelui co- 
pacă. Greutatea arborelui va fi de 65,000 
libre celă puțina și va trebui așezată pe 
trei vagone mari deschise, ca să pbtă fi 
transportată. Unii suntă pentru trimiterea 
întregului copacă, alții numai pentru o 
bucată dintr’ensulă.

$
Principele bulgară în periculă.

Se telegrafiază din Sofia, că în dilele tre
cute, când principele bulgară călătoria pe 
vaporulă „Kroum" delaRusciucă spre oe- 
lalalta țărmă ala Dunărei, s’a iscata o 
furtună și trăsnetula a căcjută pe catar- 
gula vaporului. Principele sta niimai 
câțiva pași departe de catargă, dăr nu 
i-s’a întâmplată nimioă.

❖
Prințu jăfuitu.

Fiulă pașei Mahmud Dzelaleddin 
a fostă jăfuita în călătoria sa cu 
trenulă aprăpe de Ceataldze. Hoții l’au 
luată cu ei. Jăfuitulă prință, după cum 
se 'scrie din Constantinopolă, e fiulă 
vărului Sultanului Abdul Hamid. Sulta- 
nulă, care-șl iubesce grozava rudeniile, 
s’a turburată la vestea acestei fapte neo
menesc!, și a trimisă numai decâtă uuă 
escadronă de cavaleriă la Ceataldzee. 
Ostașii însă nu potu face pimică cu tâl
harii, fiindcă aceștia au declarata, că 
voră omorî pe prințulă, decă-i voră perse
cuta, 6r dreptă prețu de răscumpărare 
tâlharii ceră 19,000 de fanți turcescl 
(200,000 florini de-ai noștri.)

*
Nihiliștii ruși în Londra.

Se scrie din Londra, că prințulă 
Krapotkiu, cunoscutulă revoluționară 
rusă, petrece în Londra, unde are și 
.case proprii. Krapotkin a făcută înaintea 
unui colaboratoru ală lui „Herald" ast- 
felă de declarații, cari aruncă o viă lu
mină asupra planuriloră nihiliștiloră din 
Londra. După cum spune o telegramă 
din Londra, prințulă Krapotkin să fi 4isă 
numitului diaristă, că în casa lui s’au fa
bricată bombe, pe cari nihiliștii le-au 
dusă la Petersburg. Nihiliștii vreu cu ori 
ce preță să facă sfîrșită vieții Țarului și 
nu de multă ei au făcută încercare c’ună 
.ou otrăvită, care însă a fostă descope

Starea semenăturiloru.
Din raportele ce le-a primită mi- 

nisterulă de agricultură despre starea 
sămănăturiloră dela 7—23 Iuniu n. estra- 
gemă următorele:

Ploile torențiale, împreunate cu fur
tuni și cu grindină, precum și răcelile 
cari de multă vreme n’au încetată de- 
câtă abia în 46®!® din urmă, n’au stri
cată întru atâta sămănăturiloră de tomnă, 
câtă mai ve.tosă celoră de primăveră, 
și încă în prima liniă porumbului (cu
curuzului.) In multe părți, sămănăturile 
de tomnă, bine desvoltate, din causa 
ploiloră celoră multe s’au culcată la 
pămentă. Se audă plângeri în contra tă
ciunelui.

Grâulu. De-a stânga Dunărei, grâ- 
nele suntă de mijlocă, bune, unele mai 
multă decâtă de mijlocă. E de însem
nată însă, că rugina se lățesce forte 
tare și ici și colo ea s’a lățită chiar și 
în spice, pagube însă pănă acum n’a 
pricinuită. — De-a drepta Dunărei tim- 
pulă nefavorabilă a pricinuită lățirea 
ruginei și a tăciunelui. Starea sămănă- 
turiloră de-a drepta Dunărei, cu puține 
escepțiuni, e bună. — Intre Dunăre 
și Tisa din causa răceliloră, cocerea 
grâului va întârdia . Rugina prin 
multe locuri a cuprinsă spicele, er în 
multe părți holdele suntă cădate. Pe 
alocurea se arată și tăciunele. — De-a 
drepta Tisei starea grâului e bună, mij- 
lociă și mai bine de mijlociă. Rugina, 
care se lățesce, n’a atinsă spicele decâtă 
numai forte puțină ; pe alocurea se arată 
și tăciunele. — De-a stânga Tisei, 
peste totă starea sămănăturiloră se păte 
4ice că-i bună, de mijlocă și pe alo
curea mai bună de mijlociă. Rugina n’a fă
cută mari stricăciuni. — Iutre Tisa și 
Murășă din pricina furtuniloră și ploi- 
loră torențiale grânele, mai bune, suntă 
culcate la pămentă, er rugina, care me
reu se lățesce, a atinsă și spicele. In 
unele ținuturi ale Torontalului tăciunele 
se lățesoe în mare măsură. In Ardeală 
starea grâneloră peste totă se 4ic® e 
bună. Tăciunele se arată în multe lo
curi. Pe alocurea spicele suntă cam 
mici .

Secara. De-a drepta Dunărei, săcara 
în totă privința promite recoltă bună. 
— De-a stânga Dunărei secerișulă să- 
cărei s’a începută deja în ținuturile mai 
țîfbse, starea ei e bună. Săcara de pri
măveră a suferită, der pe locurea s’a 
diresă. — Intre Tisa și Murășă, starea 
săcărei e destulă de bună, er în Ardelă 
s’apropiă de cocere.

Orzulu, în urma multeloră ploi a 
suferită, der în timpulă din urmă s’a 
îndreptată în câtva. Produsulă se so- 
cotesce a fi de mijlocă. Rugina se lă
țesce și în orză, der spicele nu suntă 
atacate de câtă ici colo.

tate cu o fineță de necre4ută.

Cu

V
Ună arbore uriașă, 

prilegiulă esposiției proiec-
tate la Chicago , locuitorii Califor -
niei au hotărîtă să dea josă arbo-
rele celă mai frumosă din pădurile

rita de Țarevna. Nihiliștii, 4i®®-8®> au 
firma convicțiune, că peste câteva luni 
nu voră mai ave în fruntea țărei pe Ale- 
sandru III.

Ovâsulu. De rendulă acesta în ovăsă 
a apucată rugina și tăciunele în mai 
mare măsură. Spicele se desvoltă cu 
anevoiă. Ovăsulă peste totă disă e mai 
bună în Transilvania și în unele comi
tate de-a drepta Dunărei.

Rapița în partea cea mai mare s’a 
recoltată. Starea ei e de mijlocă de-a 
stânga Dunărei, prin unele ținuturi ale 
comitatului Aradului e pustiită de in
secte.

Porumbulu, ăstă timpă a suferită 
din pricina multeloră ploi și a răceli
loră. Mai bună se arată porumbulă să- 
mănată pe coste, decâtă celă de pe 
șesă.

Viile, de-a drepta și stânga Dunărei 
au suferită din causa răceliloră. Intre 
Dunăre și Tisa strugurii suntă de mij
locă, între Tisa și Murășă mai alesă se 
desvoltă bine, er în Ardelă peste totă 
4isă strugurii suntă în stare de mijlocă, 
pe alocurea frumoși și bine desvoltațl 
pănă acum.

Tergulâ de rîmători din Stelnbruch. La 26 
Iunie n. starea rîmătoriloră a fostă de 162.719 
capete, la 26 Iunie au intrată 3706 capete și 
au eșită 887 rămânendă la 17 Iunie ună nu
mără de 165.948 capete. — Se notâză: marfa wn- 
gwdscă veche, grea|;dela42 cr. pănă la 43‘/2 cr. 
marfă unffurescă tinerăgrea dela44'/2cr. pănă la 
45‘/2 cr., de mijlocă dela 45 cr. pănă la 45 cr. 
— ușâră dela 46’/, cr. pănă la 46 cr. — Marfă 
țirănescă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocă dela 45 cr. pănă la45'/2cr. oștiră dela 
45 '/2 cr. pănă la 46 cr. — Marfă de România 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela — — cr. tran
sito, mijlociă grea dela — — cr. transito- 
ușâră dela------ cr. Porci îngrășat! de ună
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la - - cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bursa de mîrfnrl din Bnlațesla dela 26 iunie 1890.

Semințe .ti W
08 K jd ® 
O »

Prețuit! per
100 chilogr.

dela p£nă

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

80
80
80
78

8.—
7 95
8.-
7.90

8.05
8.—
8.—
7.95

Semințe vechi 
ori nouă soiulu

ci a o

aJ ®o 2,

Prețulu per
100 cliilgr.

dela | pănă

Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
OvSsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

■■ 1
H 1

70-72
60 62
62.64
64.66
39.41

75
73

7.10

8.30
5.05
4.95

5.50

7.40

9.60
5.10
5.—

575

Producte div. S o i u 1 i
Cui'sulă

dela până

s d
bD
O

•3
o

O O

P.
5

CD

Sein, de trif.

D
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
»

Său
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

. 1 ”Miere

Ceară
Spirtă

!>

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buți 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
unguresc! 
sârbesc!
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau
brută 
Drojdiuțe de spirt

50. —

28 —
12.—
5.—

52.50

42.—
51. —
35.—

125.
12.25
14.75

55.—

33.-
42.50

5 25
53.50

43^—
52.—
36.—

126.
12.50
15.25

«.'«irHulas jtiețcpfi llfroșovft
din 23 Iuniu u. '<1.0

Bancnotw roinCnescl Oump. 9.26 VPrid. 9.29
ărgintă româneseă - „ 23 . '26
•ic.poleoi'i-d’ori - 9.29 .. 9,31
Lire turcescl ... ,, 10.56 „ i“.*;i
Imperial! .... 54 „ 9.59
GnJbinI , „ 5.45 . 5.50
scris, foue. „ e"i)*/„  . 1(2

.. : 9.50 .. —
Ruble rusesc: .... 133.— „ 184.-
liărcl germane - ■ ,, —.— 1 ! •
Discontulă 6- '’'0 pe ană.

Cnrgalâ k tom a fia Vîena 
din 27 Iuniu ut. b, Wi O.

Renta de aurit 4''/(, .................... 103.—
Renta de hârtiă5ll/0...............................99.55
Imprumutulă căiloră ferate ungara -

aură .......... 117.—
dto argintă ...... 96.70

Renta de hârtiă austriacă - - - - 88.55
Renta de argintă austriacă - - - - 89 05
Renta de aură austriacă.................... 109 35
LosurI din 1860 .............................. 140-—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 971.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 344.50
Acțiunile băncei de credită auatr. - 303.50
Galbeni împărătesei.....................- - b.53
jHapoleon-d’orl......................................... 9.31
Mărci 100 împ. germane .... b7A7ljt 
londra 10 Li vres sterlings - - 117.—

Pentru stomachă stricată, indiges- 
tiune și pentru tOte acele nenumărate 
bâle, cari provină din causa conturbării 
organeloră de nutrire, se probezâ ca 
ună medioamentă escelentu nBalsamuliî 
de vieță ală lui Dr. Rot>au din farmacia 
lui JB. Fragner îu Praga; acesta este 
de căpătată aprdpeîn tote farmaciele mai 
mari.

Editorii și redactorii responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

Dela comitetul central electoral al comit. Brașoy.
Nr. 27—1890. 361,3- 3

Publicațiune.
Avendă în vedere, că conformii res- 

criptului prea înalta ala Escelenței sale 
d-lui președinte ala dietei ungare de dato 
11 Iuuie a. c. Nr. 3372—1887/92 Mihaile 
de Maurer, deputatula cercului Hermanu 
(1-u) din comitatulii Brașova, a renun
țată de a representa mai departe aceliî 
cerca, în urma conclusului luata de dieta 
amintită îu 10 Iunie a. c. Nr. 4021—1890 
s’au provocata subsemnatula comiteta 
centrala electorala, din partea președin
telui dietei, a dispune în cercula prima 
cele necesare pentru alegerea unui nou 
deputata.

Comitetula centrala electorala a de
terminată ca 4iuă pentru alegerea ce 
este a se îndeplini în acesta cerca elec
torala, pe penodula 1890—1892 supusa 
acestui comiteta centrala electorala, pe 
basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din 
anula 1874, diua de 6 Iulie a. c.

Pentru conducerea alegerei și pen
tru adunarea voturilora se esmite în a- 
cesta cercă următbrea comisiune cu lo
cuia de alegere Her mana:

Carolă Schnell de președinte,
Wilhelm Schmidts de vice-președinte, 
Petru Horvath secretara,
Ioana Găvrușă de secretara locțiitor, 
Ștefana de Domokos de secretara

locțiitoră.
Pentru darea voturiloră cu referință 

la siDguraticile comune s’a statorită ur- 
mătorulă șiră :

1. Hermană.
2. Sâmpetru.
3. Prejmeră.
4. Purcărenl.
5. Zizinu.

6. Târlungenii.
7. Satulungă.
8. Cernatulă.
9. Turcheșulă.

10. Bâcsfalu.
Alegerea se începe în diua de 6 Iulie 

a. c. 8 ore înainte de prânclil. Fiesce-care 
alegătoră cercuală pote recomanda can
didați dietall, acestărecomandațiune tre- 
bue să se dea în scrisă președintelui pen
tru alegeri, său în diua dinainte de ale
gere, seu la o jumătate de oră după 
începerea alegerei.

Decă președintele pentru alegeri or- 
doneză votarea în sensulă legei, atuncea 
aceea începe dimineța la 9 ore.

Votisarea se face publică și nomi
nală amăsurată §-lui 75 articul. de lege 
XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau 
în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cuuoscința tu
turora cu acea observațiune, că alegerea 
se va efeptui în casa comunală a res
pectivului locă de alegere, și că este 
oprită a veni la alegere cu bâte seu 
arme.

Din ședința comitetului centrală elec
torală alu comitatului Brașovă, ținută în 
18 Iunie 1890.

Iiiliii de Roll m. p. 
consiliară regiu, vice- 
comite și președintele 
comitetului centralii.

Dr. Friileric Jeiel m. P. 
protonotarii onorară 

ca actuară.AriunțO.
Unu elevă se primesce în 

prăvălia de manufacturi a sub
scrisului. CondițiunI: etate 14 
ani, patru clase normale seu 
școle capitale absolvate. cunos- 
cința a două limbi streine pe 
lângă cea maternă.

Orăștiă, în 22 Iunie 1890.
loanii Lazaroiu,

comerciantă.
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Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 11.65 
p. îfteter — glatt unb gemuftert (ca. (80 oerfcfy. (Dual), mfcnbet roben= 
unb ftucfmetfc porto= unb gollfrei bas ^abriP=I>ep6t «S. Henneberg (lf. unb K. £)of(tef.), 
Zurich. Iftufter umgcljcnb. Sriefe Poftea țO Pr. porto.

PROVOCARE.

*

MAGASINUL DE DELICATESE
DIMITBIE G. M0CIANU

FONDAT# LA ANUL# 1879 ÎN BUCURESC1.

*
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te 
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„Munteana“, societate de creditu și păstrare im, Ofenbaia, pro
vocă pe D. D. posesori ai acțiuniloru respective ai titlurilor^ 
provisore 
225, 
255, 
437, 
459, 
580,

Nrii
245,
261, 
440, 
461,

31, 32, 33, 34,
246, 247,
262, 265,
449, 450,
462, 572,

248,
266,
451,
573,

35, 128, 168, 169, 170,224, 
249, 250, 
343, 351, 
452, 453, 
574, 575,

251, 252,253,254,
352, 353, 354, 355 
454, 455,
576, 577, 578, 579,

457, 458*

226,
256,
439,
460,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 722, 723, 724, 725 și 726 în

sensulu statuteloru sale §. 12, ca în terminu de 4 săptă
mâni dela provocarea acesta să solvescă ratele restante 
dela acțiuni, căci la din contră își perdu dreptulu de ac
ționari, 
alu

eră banii solviți voru trece la fondulă de reservă 
societății.
Ofenbaia, în 20 Iuniu 1890 n. 
„MUNTEANA", societate de credită și păstrare

OFEITE^IJL. ’
Directorul^ esecutivC :

I. Danciu.358,3-3

Turnatoria de ferii și fa- Q^TTT THTT 
brica de mașini a lui

SOCIETATE PE ACfll IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU; BIR0ULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :

VI., Kiilso vAczi-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garniturî de treieratu cu vaporu,

ii l| © MOCIAHU.355

Bordeaux, Bind,, Champagne, JEspagne, Italia, Tra/nsil- 
vania și din Țeră de Cotnari!, și Drăgășani.

R
CL/7
Gc^<O

Sosește continuu totu felultt de Icre și Pești prdspeți, 
totu Jeluia de articule de Orientu, fructe pentru masă. 
Cafele. Ceaiuri. Chocolate. Pesmeți. Vanilie etc.

Prețuri modeste, serviciu promptă

Are onore a face cunoscute onor, publice și numeroșilor^ săi 
cliențl, câ se află continuu aprovisionatO eu cele mai fine 

Brânzeturi și mezelicurî prospete
produsulfl coloră mai renumite cășării și fabrici din 

România, Rusia, Francia, Italia și Transilvania.MARE DEPOSIT lom NATURALE
<Ze

■ Asortimente complecte în totO felule de
Liqueruri franțuzești. Quirasouri de Olanda, Rom de 
Jamaîque, Cognac românesc și Țuică de Brătianu.

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentruSUFERINȚE BE STOIACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!

Mijloculă celu 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

„l)r. Bosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și fă" 

măduitâre se dovedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorlibidelorâ etc. etc- 
In urma eficacității sale a devenitu acesta balsamu acum uuU sigurii și dovedită 
medicamentai de casă poporalii.

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

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

Lebens-Balsam, care singurii numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulft 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 suntii provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

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

ZDepositulxi. pxîan.cipa,l-&. ală pxod.vxc§tox\xlxi.î

Farmacia „Zum schwarzen Adler“
Prag 205—3.

In ISndapcstn,: la farmacia !. von T'drok.
Tote farmaciile din Brașoviî, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

Locomobile și treie- 
rători cu aburuși per- 
vasuri (rame) de ferii, 

mai departe
Garnituri de treieratu 
cuVertej (G 6 pel), mori 
pentru curățitulii ce

realei orft
(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe șe află.gata: Apa
rate originale americane pentru legatulu snopiloru, mașini originara 

americane de cositu.

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
PIuguri-Royal pat., Pluguri-Royal, cari se conducu de sine. Pluguri 
originale ale lui Scliliclt. șiWiîIats cu 1 brazdă, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgări, grape.

Mașini de seâatl îi rânduri „HALADAS", patentate ale lai Schliefc 
Mașini de semănată în lată, mașini pen
tru preparată nvtrețu, mașini pentru sfă- 
rîmată porumbă (cucuruzii), mori de 
urluită, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru fabricarea deuleiu(piuSdeuleiu). 
Prețurile cele mai eftine. — Modalități

de plată favorabile.
Prețuri-curente la cerere gratis și franco.

281,18—10

Uf Preaniat Ia tote esposițiamile cu medalii «le argint. |||LUSTRULU CELU MAI MARE!
•. 
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NEGRU CELU MAI INCHISU!
Să produce întrebuințări da veritabila și cu renume cunoscutul^

INDIGO-OEHLLACK WICHSE
care garantăză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui

IOHAO P AUGER
Viena I, Schulerstrasse USTr. 7.

Mai departe se află acolo escelentulfl :
LONDONER STIEFELLACK

(Lac-fi. pexxtxu. cisme) 
care nu strică pelea și se pote spăla josh cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIĂ PENTRU CONSERVATA PELEA 
(Xue<a.er-Coxi.sex-virvxzxg-s-SalToe) 

în cutiore de lernnă și de tinichea. Cela mai buna Iacă pentru pele 
și hamuri, lacu pentru aurită, pentru apretarea de pele, Iacă pentru 
podinl de cualitatea cea mai bună. 331,12—6

!, m||.! -.T wg.waga.-w u■<■ - — ■■ ■ ■ «g "■«-■ ■ iui _ aggaMW—j-«- i _ _ ..u».u ■

IU Premiat Ia tete esjposâțhmiie cin medalii «Ie argint. |j|

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

(Z’xag^ex ‘CTxxi-versal-EXa^i.ssalIoe)
unii medicamentu sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la infiamațiunl. la stagnațiunealap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațdunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glanduleloru limfatice, lipome etc. — T6te inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celu mai scurtă fără dureri.

In cntiore â, 25 și 35 cr. ■
FIȚI ATENȚII

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

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

Balsamu pentru auriu.
(G-elxox-ÎBalsaxxx)

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

324,26—4

A vist cL-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primitu qbarulu nostru până acuma.

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

Tip<l<eratU A. \(UREȘ1ANU Br^o»


