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Brașovu, 13 Februariu 1887.
Delegațiunile austro-ungare suntă convocate 

pe cjiua de I-a Martie, âr Reichstagul^ germanii 
pe (jitia de 3 Martie a. c. Graba acestei con- 
chiămări se motivdză și de-o parte și de alta cu 
necesitatea de a se încuviința mijldcele bănescl 
pentru a pune respectivele imperii în starea de 
apărare „recerută11.

Conchemarea așa de pripită a Reichstagului 
germană a produsu o straniă impresiune în Ger
mania, unde și așa spiritele suntă câtă se pdte 
de agitate și neliniștite din causa situațiunei ge
nerale amenințătdre. Pănă peste 8 cand va
av6 să se întrunescă noulu parlamentă în Ber
lină, nici alegerile suplementare nu voru fi ter
minate. Principele Bismarck pare a fi însă mul- 
țămită cu maioritatea ce-o are și arde de nerăb
dare de a’șl vedă adunată Reichstagul u — căci 
acum se va pută numi Reichstagulă lui.

Se constată adecă, că isbenda cancelarului 
germană la alegeri este mai mare decâtă se 
putea admite după primele buletine electorale. 
T6te partidele oposițiunale au suferită perderi, 
în urmă au fostă bătuți chiar și socială-demo- 
crații în mai multe cercuri din regatulu Saxoniei.

Principele Bismarck e der stăpână peste 
Reichstag. Cumcă acesta nu va aduce nici unu 
bine viitdrei desvoltări a parlamentarismului în 
Germania o senite fiă-ce oină cugetâtoră și cu- 
noscătoru de împrejurări. D£r nu cestiunea inte- 
ridră a Germaniloră este care preocupă adi lu
mea politică și diplomatică din statele europene, 
ci o preocupă eventualele urmări, ce le pdte avd 
resultatulă alegeriloră din urmă asupra situați
unei esteridre.

In Germania tdte s’au concentrată acum în 
mâna unui singură omă, dela care, după impor
tanța ce-o are imperiulă ce-lă conduce, depinde 
a<|i pacea lumei.

Celebrulă bărbată de stată financiară, se- 
natorulă Jules Simon, constatândă în (Jiarulu 
„Matin11, că poporulă germană ca și celă fran- 
cesă doresce în realitate susținerea păcii, (jice:

,,In asemeni împrejurări trebue să ne în- 
trebămă: Cine pdte teri patru milidne de sol
dați în luptă pe vidță pe mdrte? Cum se pdte 
ca ațâți drneni, cari suntă uniți în voința de a 
susțind pacea, să fiă duși la peire și la mdrte 
de ună singură omă și cum s’ar potrivi acdsta 
subjugare cumplită a omenimei cu timpulă de 
față, când omenimea se laudă, că e stăpână peste 
destinele sale? Două popdre mari, fdrte puter
nice, fdrte inteligente și fdrte civilisate se voru 
întreba mâne după alegeri: „Ce va face elu?11 
Aici, o filosofiloră, ne-au adusă victoriile vdstre 
și geniulă vostru!“

Ei bine, acestă unică omă pare a se îngrozi 
însuși de consecințele necalculabile ale puterii 
sale, căci unulă din organele sale oficidse, „Post“ 
din Berlină, se încdrcă a liniști lumea, (jicendă 
că conflictulă germano-francesă, acum după a- 
legerl, nu se mai pdte privi ca iminentă. Deși 
— adauge numitulă (jiaru — nu suntu încă 
semne sigure că lucrurile se voră întdrce spre 
pace, totuși se pdte constata că pericululă nu s’a 
mărită.

Mai susțină foile bismarckiane, că isbenda 
guvernului germană la alegeri a băgată frică în 
FrancesI și astfelu a delăturată pericululă unui 
atacă din partea Franciei. In realitate Francia 
nu se teme, ddr se feresce de a provoca și este 
hotărîtă să nu atace ea mai întâiu.

In ceea ce privesce limbagiulă foiloră ru- 
sesci oficidse, cari au declarată în timpulă din 
urmă, că Rusia nu-și pdte absorbi atențiunea cu 
cestiunea bulgară, ci trebue să se ocupe mai multă 
de relațiunile dintre Germania și Francia, căci 
este inteiesată la susținerea Franciei ca putere 
mare în interesulă echilibrului europdnă, „Post“ 

dice, că prin aceste declarațiuni Rusia ar voi 
numai să’și acopere retragerea sa în cestiunea 
bulgară.

Totodată asigură „Post11, că Germania nu 
se gândesce a viola neutralitatea Belgiei și a El
veției și că nu va începe niciodată ună răsboiu 
violândă tractatele europene.

Piarele englese, cari suntă îngrijate de neu
tralitatea țăriloră amintite, se ocupă acum și de 
România. „Daily News11 află din BucurescI că 
ambasadorulă rusescu Hitrovo ar fi adresată gu
vernului română o notă cu întrebarea, că de ce 
face înarmări așa mari. Guvernulă română se 
fi răspunsă, că într’ună timpă, când tdtă Europa 
se armdză, trebue să ia măsuri spre a împedeca 
ca România se nu devină erăși teatru de rds- 
boiu; țâra trebue se fiă pusă der în posițiă de 
a-și apdra în casă deMipsă neutralitatea cu pu
terea armeloră.

piarele oficidse din Bucuresci desmintă faima 
acdsta privitore la nota rusdscă și ea nici nu 
pdte avd altă înțelesă decâtă că lumea se preo 
cupă de viitdrea atitudine a României în casulă 
unui eventuală conflictă europeană.

Așa stau lucrurile adi. Ce va aduce diua 
de mâne este tocmai așa de nesigură, precâtă e 
de nesigură iubirea de pace a principelui Bis
marck.

Desbaterea bugetului culteloru și in
strucțiunei.

Secretarulă de statd Berzeviczy dice, că îndată ce 
mijldcele materiale voră permite, se va face mai multă 
și pentru facultatea filosofică. Se voră înființa cu tim
pulă seminarie. Ce privesce veniturile ' asistenților^ la 
facultatea de medicină, la noi se plătesce cu 1 fl. 5 cr. 
ora, er în berlinU cu 42 mărci. Ce privesce înființarea 
unei a treia universități, negreșită se pdte face începu- 
tulă cu înființarea unei facultăți de medicină, der n’ar 
fi cu cale sfi ne intorcemă la sistemulă facultățiloră in 
diferite localități, când Franța a rupt’o cu acestă sistemă. 
(Hoitsy îșî retrage moțiunea.)

Petru Dobranszky vorbesce de neajunsurile dela 
Politechnic. La 1871 era ună decană, care țină pentru 
elă taxele de esamenă, ce se cuveneau profesoriloră. 
Statutulă riguroseioră era atâtă de neumană, incâtă a 
isgonită în massă tinerii în streinătate. Mai nainte erau 
trei rigurbse la ună cursă de 5 ani, acum suntă două 
rigurbse la ună cursă de 4 ani. Diplomele ce se dau 
in Zărich studențiloră unguri după ună cursă de 3 și 
jumătate ani, nu au aceeași valbre cu diplomele ce le 
primescă Elvețienii. Căci dela Elvețieni se mai cere și 
ună esamenă de stată și o praxă îndelungară, er când 
li se dau Unguriloră diplomele, li se 4lce: asta-i bună 
destulă pentru Orienta. La ocuparea catedreloră au 
dată măsura nu atâtă calificațiunea, câtă alte considera- 
țiuni. Au fostă profesori, cari n’au ținută cursuri, și cu 
iote astea ună profesoră a primită 300 11. adausă. Rec- 
torulă a nostrifieată, contra prescrierei, atestatiilă de ab- 
solvare din Dresda ală vărului său. Chiriă se plătea lui 
Nagel pentru locală 48.000 (1., pe când se putea găsi 
cu 30—32,000 fl. (Strigări în stânga estremă: Nagel a 
fostă corteșă mare! Ilaritate.) Din grădina politechni- 
cului s’a făcută o , vilă pentru rectoră. Servitorii insti
tutului, cari erau meseriași, au mobilată o vilă în Godolo 
și au lucrată într’o viiă totă acolo. Funcționarii poli- 
technicului iau taxe pră mari. întreprinzătorului con- 
struirei edificiului i s'a dată cauțiunea îndărăt0, pe când 
bârnele erau putrede și intregulă ală doilea cată a tre
buită sprijinită. Ună profesoră de chimiă, care are 
6—8 ascultători, e încungiurată de 5 servitori, ună la
borantă onologică, ună servitoră de casă și doi servitori 
de bibliotecă, și prăpădesce enormă materială chemicală 
pe cheltuiala țării. Oratorulă cere să se facă o an
chetă.

Ministrulu Trefort 4>ce că abusurl s’au întâmplată 
sub ministru de instrucțiune Panier, prin urmare să le 
fi arătată atunci. Respinge acusările.

Secr. de stată Berzeviczy spune, că înfreprincjăto- 

rulă a promisă să ia asupră-șl o parte din daună. 
Bârnele eu fostă putrede înăuntru, der atunci nu s'a 
putută constata. Catedra pentru statistică și geografia 
comercială s’a desființată, fiindă că de ani n’a fostă nici 
ună asmltătoră. Ce privesce profesorulă de chimiă, elu 
are două laboratorii și e și bibliotecară, deci îi trebue 
servitori.

Ștefană Rakovszky, răspundendă în cestiune perso
nală deputatului Semnecz, laudă francmasoneria, ală 
cărei membru e și care propagă iubirea de bmeni.

In ședința dela 18 Februariu luâ cuvântulă celă 
dintâiu :

Otto Herman, care 4,ce că profesorii de agricul
tură trebue să mârgă în streinătate ca să se cultive. E 
vorba să se înființeze o scolă superioră agricolă după 
modelulă celei din Viena. Dâr e mai bine să se întoc- 
măscă secția economică și de sciințele naturale dela po- 
litechnică pentru instrucțiunea superioră specială a- 
gricolă,

Carol Nendtvich dice că banii de colegii să nu se 
împartă deopotrivă intre profesorii politechniuului, ci în 
raportă cu colegiele și cu auditorii. Rectorulă să se 
alegă pe rendă dela diferitele facultăți, ca să nu se dea 
preferință numai unei specialități. Dobranszky a fostă 
înlăturată pe nedreptă dela politeclinică, deși era ună 
profesoră distinsă. ^Gabriel Ugron: N’avea ascultători!) 
Der Szily a avută ?

Ministrulă Trefort dice că lefurile profesoriloră nu 
se potu îmbunătăți, nepermițândă nici starea financiară 
nici orizontulă politică ce ni se deschide. Rectoratulă 
pote fi organisată oricum, profesorii să-și facă numai 
datoria. Dobranszki a trebuită să fiă înlăturată, dâcă 
nu voiamă să provocămă încurcături și scandaluri. Și 
apoi amă procedată umană, căci are o bună pensiune.

Secr. de stată Berzeviczy Zice, că a<ji se ducă în 
străinătate mai puțini tehnici ca ori și când, și se ducă 
numai cei mai slabi. Cei ce vină din străinătate se 
esamineză și numai decă se constată, că corăspundă sis
temului de esaminare de aci, li se nostrifică diplomele. 
Ce privesce împărțirea taxeloră de esaminare, jumătate i 
se cuvine decanului, care presideză astfelă de esamine. 
l’rofesorulă Szily acum are auditori. Diploma nepotului 
său i-a fostă nostrifieată după ce s’a supusă esamenului 
cerută. Și apoi elă a fostă stipendistă ală statului în 
străinătate.

Ignaz Helfi dice că adi, când sciințele naturale și 
industria fabriceloră facă progrese mari, sistemulă actu
ală de instrucțiune în scblele medii și reale cresce nu
mai jumătăți de omeni. Adi e sistemulă uitării. Tinerii 
uită în gimnasiu ce au învățată în scblele elementare. 
Ministrulă s’a plânsă în anulă trecută, într’o scrisore a 
sa, asupra „Febris gymnasialis nervosa et stupida." Sis
temulă de aeji trebue reformată radicală. Oratorulă is- 
torisesce organisarea instrucțiunei în scblele medii din 
Norvegia, care in curendă va servi ca modelă tuturoră 
scbleloră din Germania. Școlarii suntă prea incărcați, 
căci să se țină sâmâ că scolarulă alară de orele de sc61ă 
trebue să petrâcă câteva bre și la masa sa de scrisă, și 
apoi fiecare profesoră socotesce obiectulă său de celă 
mai puternică. De sănătatea școlarului nu se ține nici 
o semă. Oratorulă aprețiază înalta valbre a culturei ger
mane, der spiritulă acesteia stă în celă mai mare con
trastă cu spiritulă maghiară. Limbile clasice să nu se 
elimineze din scblele medii, ci numai să se propună in 
mai mică măsură. Limba grecă să se instrueze faculta
tivă, din contră cea germană și francesă să fiă obligă- 
tbre deja în cele dinteiu clase și ar fi fbrte de dorită să 
se propună și o limbă slavă. Recomandă ministrului să 
se ocupe cu acâslă cestiune și să arate altădată și ac
tivitatea consiliului instrucțiunei. (Aprobări în stânga 
estremă.) _________ (Va urma).

Mocsary câtră. alegatorii săi.
Publicămă ac}* în intregulă ei scrisbrea d-lui Mo- 

csary asupra căreia vomă reveni:
Cătră cetățenii alegctori ai orașului Halas.
Onorați concetățeni! Vă este cunoscută fără în- 

doelă, că partida independentă și dela 1848 în confe
rința sa ținută în 15 Februarie a. c. a desaprobată
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printr’o decisiune acea .direcțiune politică*, ce o urmă- 
rescă eu în cestiunea naționalitățiloră, pre care ain ma- 
nifestat’o in discursulă meu ținută in dietă in (jiua susO 
amintită; scițl asemenea, că eu in urma acestei deci.-iunl 
a partidei am eșită din dubulă partidei.

Îmi țină de datoriă a anunța acesta faptă onora- 
țiloră mei alegători la rendulă meu, țină acesta de ne
cesară cu atâtă mai vîrtosă, cu câtă in decisiunea par
tidei independente și dela 48 se cuprinde și acea afir
mare, că punctulu de vedere dela care am pornită in 
discursulă meu dela 15 Februarie „stă în contrazicere dia- 
metrulă opuse cu programa și cu nisuințele partidei* 
Trebue prin urinare să aducă lumină asupra acestei afir
mări, pentru ca onorații mei alegători să se convingă 
despre aceea : că âre adevărată este, că deputatulă loru 
a devenită necredinciosă programului, pe care l'a măr
turisită ca ală său, și a promisă înaintea d-v6stre 
că-lă va susțină.

Eu, onorați concetățeni, in discursulă meu din 
urmă n am trecută nici câtă ună liră de pără peste 
părerile ce le-am dezvoltată in anulă trecută in cestiunea 
naționalitățiloră, ce le-am esprimată in 1879 incă și 
mai pronunțată, ce le-am desfășurată înaintea d-v6stre, 
când m’ațl alesă pentru întâia oră, der și după aceea 
de repețite ori, ce, in puterea convincțiunei mele ne
schimbate, am mărturisită și am propovăduită în scrisă 
și prin graiu de 30 de ani încoce. Vederile mele n’au 
fostă secretă nic1 pentru alegătorii mei, nici pentru par
tida independentă și dela 48 din dietă. Decă der in cu- 
noscința acestora vederi totdeuna am fostă recunoscută 
ca membru ală partidei, ba mai multă, am putută fi în 
timpă de Zece ani președintele și prin urmare represen- 
tantul partidei: atunci, — decă nu vremă să admitemă, 
că partida de mai ’nainte n’a fostă in clară cu postu
latele posițiunei sale de partidă — in adevără nu se 
pote privi ca basală și motivată acea afirmare cuprinsă 
în decisiunea ei desaprobătore, după care punctulă de 
vedere, dela care am pornită eu in memorata cuvântare 
stă in contrazicere cu programa partidei și incă in con
trazicere diametrală opusă.

Nu numai că nu stă în contradicere, der este chiar 
ună eflusă naturală ală acelui programă. Partida inde
pendentă de câte ori s’a adresată cătră cetățeni, totdeuna 
a declarată, că față cu naționalitățile doresce să susțină 
postulatele echității și ale egalității de dreptă; devisa li
bertății, egalității și a frățietății totdeuna a strălucită lângă 
„independență* pe stegulă desfășurată ală partidei; șia- 
câsta n’a fostă nici-odată și nu pote fi nici aZî vorbă 
golă, ci pretinde o aplicare practică. Egalitatea de dreptă 
pretinde, ca cetățenii patriei să nu fiă atacați și să nu 
fiă împiedecați in susținerea și dezvoltarea limbai și na
ționalității loră, nici de statulă maghiară, nici de socie
tatea maghiară, pretinde mai departe, ca acele legi, cari 
au garantată egalitatea de dreptă a naționalitățiloră, in 
deosebi legea de naționalitate dela 1868, care portă tit- 
lulă in „materiă de egală îndreptățire a naționalitățiloră* 
atâtă in privința literei, câtă și în privința spiritului să 
fiă păzite.

Der, decă este în interesulă țârei ca tnaghiarimea 
să trăescă în bună înțelegere cu celelalte naționalități, 
atunci mijlocirea acestei bune înțelegeri o pretinde cu 
deosebire punctulă de stare ală partidei independente și 
dela 48. Decă voimă să dobendimă independență patriei, 
numai așa o putemă face, decă ne va succede a uni în 
acesta stăruință pe toți cetățenii patriei. Iși pote omulă 
închipui acesta, când maghiarimeaj se pune pe picioră 
de răsboiu cu celelalte naționalități? Scimă bine, că idea 
de stată unitară austriacă formăză obiectulă unoră stă
ruințe continue și acum in anumite cercuri, și scimă, cum 
pentru ajungerea acestui scopă au fostă folosite în contra 
nâstră desbinârile dintre naționalități. Ar fl o amăgire 
fatală de a spera, că — pitulându-ne sub aripele vultu
rului austriacă — vomă pute duce la capătă maghiari- 
sarea futuroră locuitoriloră țârei, căci pe când de o 
parte acesta nu este decâtă alergarea după utopiă nerea- 
lisabilă, de altă parte prețulă nu ar fi altulă decâtă sa
crificarea independenței patriei nâstre. De a păși de o 
parte in contra stăruințeloră pentru unitatea imperiului, 
er de altă parte a ne lupta cu naționalitățile din țeră,

ar însemna, că amă ajunsă între două petrii de moră 
și ne-atnă espusă periculului de a fi de sigură sdrobițl.

Spre a lumina pumtulă meu de vedere în ces
tiunea naționalitățiloră și procederea mea din urmă, 
ml am luată voiă a vă inșira aceste pe scurtă, fiindă 
silită a mă justifica înaintea alegâtoriloră, a me justifica 
contra acelei nebasate acusăii, ce a îndreptat’o asu
pra-mi partida independentă. Pe lângă stima nestră
mutată ce o am cătră partidă, sunt silită a spune, că 
nu eu am fostă acela, care am venită in contra - Zicere 
cu partida, ci memorata decisiune ne dovedesce că chiar 
și bărbați stimabili de principii potă să fiă aduși în con- 
Ira-Zicere de acelă fatală curentă, care domnesce acum 
in patria nâstră față cu naționalitățile.

îmi pare rău, că acea relațiune internă, care in’a 
legată pe mine în cursulă atâtoră lupte de membrii clu
bului partidei independente și dela 48, s’a ruptă; îmi 
pare rău, că sunt impedecată de a dedica împlinirea 
muncei mele modeste aceleră principii, servițiului ace
lei partide, ală cureia aderentă neschimbată rămână, 
der mai multă ’mi pare rău, că ceea ce s’a petrecută 
în sinulă partidei va da locă acelei periculoze păreri 
In cercurile naționalitățiloră, că intră dreptele loră pos
tulate și intre aspirațiunile maghiarimei esistă ună con- 
flictă ce nu se pâte aplana.

Der pe onorații mei alegători de sigură, că i-a a- 
tinsă neplăcută, că acela, care-i representă în dietă, a 
fostă obiectulă unoră atacuri atâtă de aspre. Fiă-mi 
iertată a vorbi și despre acesta câteva cuvinte:

D-lă ministru-președinte Tisza Kalman, răspunZendă 
la discursulă meu, a cjisâ, că mă compătimesce pentru că 
am devenită profetulă acelora, cari urăscă rassa ma
ghiară și statulă maghiară, mă compătimesce, pentru că 
pe stegulă a celoră ultraiști, cari suntă dușmanii sta
tului maghiară, va fi scrisă numele meu.

Ei bine, decă ministru președinte s’a interesată de 
aceea, că ce răsunetă au produsă anulă trecută decla- 
rațiunile mele, cu atențiune puțină mai mare, ar fi pu
tută să constate dintr’ânsulă ună punctă fârle multă 
cumpăniloră. Eu totdeuna Z'că, de instituțiunl fede- 
ralistice nici vorbă nu pote fi, că supremația maghia
rimei nu se pâte trage la indoâlă și legea de naționali
tate dela 1868 o privescă ca basă, pe care putemă în
căpea unii cu alții bine. Și acei estreml, cari, după mi- 
nistrulă-președinle, urăscu rassa maghiară și statulă ma
ghiară cari suntă inimicii acestuia, nu răspundă că: 
mulțămimă de asemenea amicițiă, nouă ne trebue mai 
multă, ne trebue altceva, — ci cu bucuria o spună, că 
gata este pacea pe acestă basă; să ’nțelege numai așa, 
ca legea sâ fiă respectată.

Etă der, că acesta dovedesce, că se pote vorbi și 
cu acei estreml, că acele nisuințe distrugătore de stată 
și dușmane statului nu suntă alta, decâtă chimeră, și 
primulu-ministru numai de aceea le amintesce necur
mată, ca să aibă prilegiu a se gera, că ține in freu pe 
dușmanii patriei. De altmintrelea d ministru-președinte, 
decă s’a ocupată cu lucruri, pâte să scie forte bine, că 
nu numai așa muniții estreml au primită cu bucuria de- 
clarațiunile mele, der au făcut’o acesta tote păturile na- 
ționalitâțiloră fără deosebire; omeni a căroră lealitate 
față cu statulă maghiară este mai pe susă de ori ce în- 
doelă, pentru că fiă-căruia i-a căZută bine a auZi cu- 
ventulă echității și ală dreptății din gura unui maghiară. 
Căci dâră ministrulii-președinte până în timpurile cele 
mai nou? n’a sciută se vorbescă altfelă despre naționa
lități, decâtă numai ca despre nisce dușmani ai patriei. 
De aceea, decă este aici cineva de compătimită, atunci 
este de compătimită numai Ungaria, pentru-că are ună 
ministru atotă-puternică, care nu e capapilă a se ocupa 
seriosă cu una din cele mai grave cestiunl, ce intere- 
seză națiunea, care nu se sfiesce a vesti lumei, că ju 
mălaie din locuitorii acestei țări suntă dușmanii statului.

Câtă pentru persona mea, care am fostă hărțuită 
de o parte a pressei, în contra acesta n’am modă de 
a mă apăra. E durerosă, că Omenii pressei libere res
pectă așa de puțină libertatea păreriloră. De acâsta insă 
nu se pâte înspăimânta ună bărbată cu chiămare pu
blică. Convicțiunea tare cuprinde în sine simțulă acelei 
datorii, după care omulă să mărturisâscă și să nisuiâscă

a realisa totă ceea ce crede, că este bună. Și nu m’a 
putută reține nici puțina mea sciință, pentru că drepta
tea spusă cu voce tare îșl face drumă cu propria sa 
putere. Seopulă mi-a fostă, să facă pe compatrioții mei 
să se ocupe și să se gândescă seriosă asupra eestiunei 
naționalitățiloră, să se gândescă, dâcă bună este acea 
direcțiune de care se conducă atjl ideile-âmeniloră în- 
tr’o cestiune de viâță.

Intru câtă am sperată a ajunge acestă scopă, nu 
ml-a fostă iertată a mă retrage dinaintea acelei neplă
ceri, ce ml-am causat’o mie și eventuală onorațiloră mei 
alegători. Cu stimă patriotică

Budapesta, 20 Februariu 1887 
Ală D-vostră concetățână

Ludovicii Mocsary.
___________ deputată dietala.

SCIRILE DILEI.
Sub titlulă România irredentă anunță Zorele din 

Peșta: Pe temeiulă decisiunel luate de judele de instruc
țiune în afaceri de pressă, ministrulă de interne încă la 
inceputulă anului trecută a ordonată confiscarea broșurei 
„Martirii Libertății* dela 1784 de Dr. I. C. Drăgescu, 
apărută în tipografia „Gazetei Sătenului" 1884, și pro- 
clamațiunea răsvrătitâre întitulată •Komâniloră*', datată 
BucurescI 18 Augustă 1885 și subscrisă : comitetulă de 
inițiativă ală Irredentei Române. Cu provocare la acâstă 
ordinațiune, ministrulă de interne a dată acum o nouă 
ordinațiune, în care ordonă autoritățiloră administrative, 
că decă cercetările loră în acestă afacere au avută re- 
sultată și au confiscată esemplare singuratice din nu
mitele tipărituri, aceste esemplare să le trămită ne
amânată la ministeriulă de interne pe lângă comitivă, 
er celă multă în 15 «Jtle să raporteze despre starea 
lucrului.

—x—
In comisiunea administrativă a comitatului Hune- 

dira a raportată inspectorulă școlară, că pe viitoră din 
considerațiunl financiare nu se voră mai spori nici șeâ- 
lele comunale, nici șcâlele de stată. Pentru anulă ș o- 
lară curentă nu ’șl-au ’primită subvențiunile loră nici 
școlele comunale, nici cele de stată.

—x—
Conscnerea tineriloru de 19 ani obligați la glote a 

începută deja in tâtă țera. La posturi de oficerl la glote 
nu potă reflecta aceștia și de aceea nu li se voră lua 
in considerare petițiun'le.

—x—
Medicii militari în reservă și acei elevi dela me

dicină, cari au servită în armată ca voluntari pe ună 
ană, au fostă deja incunosciințați de comandele loră mi
litare, in ce spitale militare au să se anunțe la serviciu 
în casă de mobilisare.

—x—
Ni se serie, că șcâla confesională din Mărgău e în

chisă pe timpă nehotărită din causa bâlei egiptene de 
ochi trachoma.

Han i testați unii e grănițeriloru.
(Urmarea subscrierilorii la adressa de aderare și recunoscință cătră 

d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Mânu.)

Dumitru Toaderă Bodiu, Leonă George Dumitrianu, 
Burduhosă, Nicolai Echimă Bodiu, Dumitru Vasile Bur- 
duhosă, Grigore Mihalca, Ștefană Bosbiciu, Ioană Bos- 
biciu lui Filipă, Dumitru Nicolae Bosbiciu. Simionă Bos
biciu. lonă Gafia Bosbiciu, Iosefă Buta a Varvari, Logină 
Mureșianu, Costanu Busila. Ciforă Olariți, Vasile Seni 
senioră, Ioană Pavelă Bosbiciu, Dumitru Pavelă Bos-

FOILETONU.
^ascălnltă. Sand.ii.

(Țipă pedagogică.)

Nu cetise pe Dittes și despre Rousseau nici nu 
auZ'se.

Cu tote acestea dascâlulă Sandu era bună invăță- 
toră și mulțl băețl procopsiți au eșită din mâna lui.

Nici nu-i sta rău când se lăuda, că cutare domnă 
a învățată la elă, că cutare advocată a eșită de sub 
varga lui, că celălaltă, care s’a făcută protopopă, totă 
procopsela a luat’o dela elă.

AstăZi nu se mai laudă, căci bietulă a murită.
Bine că a murită, căci sărmanulă pole și-ar fi amă- 

rîtă Z’lete, când ar fi stată de vorbă cu vr’ună „dascălă 
modernă,* carele, departe de a conduce băeții pe căile 
pe care i-a condusă Sandu, spariă cu vorba, și-ți islo- 
risesce numai despre Dittes, despre Rousseau, despre 
Distenveg, despre Helvetius și despre «orbis pictus* ală 
lui Komenski. — încolo... sănătate.

Era însurată Sandu și ave mulți copii.
Nu erau tocmai mulți, căci n’avea decâtă patru, 

cu tâte acestea erau destui pentru ună dascălă săracă, 
care îșl încassa leafa când putea seu, spunendă dreptă, 
când putea sătulă să i-o dea.

Bea câte puțină bietulă Sandu, și pentru aceea 
avea nume rău.

Era o nedreptate.

Bea și popa, bea și judele, bea și cealaltă lume, 
cu tote acestea sătulă ilă ocăra, deși mai desă erau che- 
fuiți judele și popa decâtă Sandu.

Dâr scițl cum se întâmplă in lume; când omulă 
e săracă, e vai de capulă lui și ori cătă de puțină ar 
bea, totă lumea ilă ia la ocară, pe când fruntașiloră 
satului nimenea nu cuteză a le Z>ce ceva.

»Elă este dascălă, să nu bea,« grăia judele, și 
totă astfelă grăia și popa și sătulă întregă. „Să mârgă 
cu esemplu bună, ca nu cumva băeții noștri să iasă 
toți bețivi,* Zicea sătulă, cu tote acestea câți băețl au 
eșită din mâna lui, nici unulă nu s’a alesă cu darulă 
beției.

Este curiosă lucru crescerea copiiloră. Ar crede 
cineva, că din nisce părinți buni și morali, dâcă mergă 
la o scolă bună, trebue să iasă copii totă așa de buni 
ca și părinții loră. O, decă ar fi astfelă 1 Din contră 
vedemă adesea, ba forte adesea că multe 'din câte stau 
prin cărți suntă adevărată numai nisce teorii, fără a 
se putea aplica la omă, așa cum l’a lăsată DumneZeu.

Suntă cașuri... nu Zică nici eu.. . der acelea.... nu 
suntă la dascălii noștri.

Lucrulă acesta, adecă ce Z‘cea satu de dascâlulă 
Sandu, nu l’am amintită ca să adueăț vre-o umbră asu
pra lui; nu, Dâmne feresce, și decă cineva l’ar înțelege 
pe dosă, așă fi pururea neîmpăcată, că m’am hotărită să 
scriu câte ceva din dăscălia lui Sandu, care și mie ml-a 
fostă dascălă.

Acasă trăia și elă cu năcazurile lui. Der aceste 
lucruri le dau uitării și eu mă voiu țină strictă de par
tea aceea a lui Sandu, care ’lă făcea să fiă dascălulă 
satului.

’MI place să-mi aducă aminte de elă. Nu sciu de 
ce-mi place.: pentru că ml-a fostă și mie dascălă, său 
pentru că nu cunoscea numele pre multoră pedagogi 
mari. Ori ce ar fi fostă, e de puțină importanță; este 
insă bine ca din când în când să ridicămă vâlulă trecu
tului și să lăsămă să apară câte ună țipă din vechii noș
tri pedagogi.

Niciodată nu m’am simțită atâtă de fericită ca a- 
tuncl, când eram in classa ânteia la dascălulă Sandu, 
când invățamă cu fetele la ună locă dintr'ună abecedară 
cu litere cirile, din catechismulă mică și in cele din urmă 
din gura dascălului. Nu pentru că invățamă cu fetele 
Ia ună locă, simțiamă fericirea, ci pentru că atunci nu 
sciamă altceva decâtă să mergă la scâlă, să ascultă ceea 
ce ’mi spunea dascălulă, să mă ’ntorcă acasă la mama, 
și să’i spună și ei, ce am învățată la scâlă.

Atâta aveam atunci și atâta era de ajunsă ca să 
fiu fericită.

’Mi aducă aminte cum am învățată socotâla la das
călulă Sandu, și ’i sunt recunoscătoră, că elă ml-a des
chisă la începută capulă, de a putută încăpea în elă a- 
tâta, câtă am învățată după aceea.

Dascălulă Sandu nl-a pusă pe fiecare, să aducemă 
la scâlă câte 10 bețigașe dela mătură, pe care trebuia 
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biciu, lână Burduhos Coltan, Seni Toaderă ajluf Grigore, 
Ștefanii Anton Oniga, Ciforti Cochârla. Dumitru Oniga, 
lână Vartolomei Bohai, Vasele Bohai, Andreiu Mureșianu, 
Vasile Mureșianu, Vartolomei Mureșianu, Danile San
georzană, lână Moisa Bosbiciu, Grigore Bosbiciu. Vasile 
Bosbiciu, George Bosbiciu, Gavrile Badiția, Vasile Bădiția, 
Ionii Badiția, Dumitru Bădiția, Manoile Rocano, Ștefană 
Ani, Nieolaie Davidă Ani, Vacile Ani, leonu Bnrduhosă, 
Pavelă Linulă, Tanase Grivase, Ștefană Gușia, Grigore 
Gușia, Idnă Ani, Grigore Ani, Calamentă Mihalca, Bur- 
duhosă George lui Vasile, Ștefană Aculă, Toaderă Bodiu 
vantes., Vasile Bodiu, Simionă Linulă, Tanase Linulă, 
Toaderă Linulă, Ilisie Linulă, Toaderă Eremie, Tăderă 
Popă a popeniloră, Paniilimonă Jujană, lonă Spiridonă 
Jujană, Teodoră Leni, Stetană lonă Seni, Maftei llovană. 
Ștefană Bohai, Toaderă Moldovană, Stelană Moldovană, 
Vasile Tirlișanu, Ionu Tanase Doboca, Mihaile Sangeor
zană, Ionică Singeorzană, G. Grigore Sangeorzană, Va
sile Sangeorzană, Dumitru Popă alui lonă, Ștefană Popă 
alui lonă, (prin Iacobă Țărână, cantoră și croitoră). 
George Popă alui lonă, Dumitru Buzilă a Tomei, Ma
noile Doce, Ștefană Băieșă alui Ionică, Dumitru Băieșă, 
Vasile BăieșI, Ioană Rebriană, Ciforă Cârculă, Alesca 
Căreulă, Dumitru Băieșă lui George, Petre Recană, Ge
orge Doce, Toaderă Doce, Graină Moldovană, Grigore 
Roși Gățiulă, Pantilimonă Bohoi, Toaderă Morariu, Si- 
doră Burduhosă, Petre Hader, Ciforă Ciuta, Iacobă Ciuta 
surdulă, lesefaculă alui Ilie. Ștefană Sirbulă, Trifonă 
Sirbulă, Mihaile Sirbulă, Nicolae Rotariu, Ilie Bula, 
Antonă llovană, lonă Crimulă lui Iacobă, Ciforă Tupcilă, 
Ștefană Buzila, Ioană G6rție, Ciforă Gârție, Petre Gorție, 
lonă Botica, lonă llovană alui Grigore, Pavelă llovană, 
Andreiu Irimie.

Calea ferată Zernesci-Brașovii—Sepsi- 
Sân-Georgl.

In ședința comisiunei administrative a comitatului 
Brașovă, ținută în săptămâna trecută, primulă ingineră 
ală comitatului, Carol Gărtner, a comunicată că s’au 
primită trei pelițiuni pentru a se concede construirea 
căii ferate vicina'e Zârnesci-Brașovă—Sepsi-Sân-Georgî.

Dintre aceste trei petițiunî oferă cele mai marî 
avantage aceea a contelui Nemeș Janos, Jcare vrea să 
construiască calea dela S. St. GeorgI prin Chichișă, 
Prejmeră. Tărlungeni, Satulungă, Derste, Nou pănă in 
orașulă Brașovă, de aci prin Brașovulă vechiu pănă la 
o gară ce ar fi să se constiuiască la Bartolomeu și de 
aci mai departe prin Cârstiană și Răsnovă la Zernesci, 
cu o cale laterală la Vuleană. Linia s’ar lega la Barto
lomeu și la Derste cu calea statului și s’ar construi dela 
Brașovă pănă la Dărste ca tramvaiu cu vaporă, dâr 
peste totă cu cale normală. Calea să se construiască 
mai departe dela S. St. GeorgI pănă la K. Oșorheiu, 
eventuală pănă la pasulă Oituză. Chelluelile acestei căi 
ferate, întru câtă ea zace în comilatulă Brașovă, suntă 
pentru 48 chilometri ă 24,C00 fi. cu totulu 1,152,000 fl. 
Petiționarulă cere, ca 3/6 din cheltueli. așadără 460,800 
fl. să se dea de cei interesați, âr 150,000 fi. de comi- 
tatulă Brașovă.

Comisiunea, însărcinată cu esaminarea proiecteloră 
celoră trei, a găsită că proiectulă contelui Nemeș mijlo- 
cesce comunicațiunea în întregă comitatulă și o con- 
centreză in Brașovă. Suma de 150,000 fl. cerută dela 
comitată este moderată, se pote aduna din fondulă fa- 
cerei drumuriloră și după 12—15 ani suma ce o dau 
comunele pentru întreținerea șoseleloră comitatului se 
va reduce la 37°/0- Comisiunea a propusă primirea pro
iectului și alegerea unei comisiunî de 9 din adunarea 
generală, pentru ca să stabilescă condițiunile mai de 
aprăpe, să încheiă contractulă și să îngrijâscă de procu
rarea baniloră.

Ultime sciii
Se scrie din Belgrad, la 23 Februarie, că 

noua organisare a armatei prevede trei rânduri 
de chemare; celă dinteiu prevede 90,000 6meni, 
alu doilea 60,000, cu 30,000 reservă; țifra la 
care se va urca chiămarea a treia nu s’a fixatu 
pănă acum, se scie însă că va număra 60 ba- 
taliâne fără cavalerie, nici artilerie. Rendulu 
ânteiu va fi armată cu pușci Mauser, celelalte 
două cu pușci Peabody. Cavaleria are carabine 
cu repetiție. Artileria cuprinde 65 baterii com
puse fie-care de 6 tunuri Bange și de șese tră
suri cu munițiuni.

Se scrie din Petersburg, la 23 Februarie, 
că g-eneralulă Gurko, guvernatorulă militară alu 
Varșoviei, a sosită acolo.

-—x—
Studenții români transilvăneni din România, 

cari suutu încă supuși austro-ungari, voru fi 
chemați la armată în Austro-Ungaria. Consula- 
tulu austriacă a și luată disposiții pentru acâsta, 
spună diaiele din Bucuresci.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

VIENA,- 25 Februarie. — Camera deputa- 
țiloru a votată unanimă creditată, de 12 milione 
pentru înarmare.

CONSTANTINOPOLtJ, 25 Februarie. — 
P6rta a trimisă pe Riza-beiu la Sofia ca să con
tinue tractările cu regența.

SAN-REMO, 25 Februarie. — La Bojardo 
s’a dărîmatu biserica îmormântândă sub ruinile 
ei 300 de 6meni.

DIVERSE.
Spionă muscălescă în Clușiu. (?) — La 12 Febru- 

ariu s’a petrecută în Clușiu o întâmplare forte curiâsă. 
Colectorulă de dare din opidulă Cojocna fu trămisă in 
afaceri oficiale la inspectorulă de dare diu Clușiu. Calea 
nu fu tocmai lungă, pentrucă Cojocna este aprăpe de 
Clușiu și colectorulă își făcu călătoria cu trenulă, avendă 
de cugetă ca pe sără să se intârcă acasă. Se pâte însă, 
că numărosele restanțe de dare au încurcată prea tare 
lucrurile, căci colectorulă nu putu scăpa dela inspecto- 
rată pănă ce rămase de trenă. Pentru a se putea re- 
intârce nu-i rămase alta decâtă să-și i a o birjă. Se îm
brăcă der de iârnă, își trase în piciore nisce cisme marî, 
pe capă își puse o căciulă sdravănă de mielu, trupulă 
și-lă învăli într’ună sumană de pănură și apoi, punen- 
du-și subțioră pachetulă cu cele cumpărate, merse re
pede la trăsură. Nici nu apucase să se așetje bine în 
trăsură și se pomenesce, că cineva ilă înhață dele spate 
cu cuvintele: In numele legei te provocă să vii după 
mine! — Unde? — întrebă colectorulă surprinsă. — La 
eăpitănată. — Pentru ce? — Pentrucă ești suspectă, 
răspunse polițistulă. Inzadară colectorulă încercă să 
scape, căci trebui să-și ia pachetulă de subțioră și să 
mergă după Andiâs. Spera însă, că baremă acolo, unde 
ilă va duce acesta polițistă, va afla nisce Omeni mai 
isteți, cu cari să se pOtă înțelege, dăr s’a înșelată fOrte. 
Nu se scie anumită, dăcă a fostă însuși căpitanulă ori 

altă oficială dela eăpitănată, care păși înaintea colecto
rului și ilă întrebă; Unde călătorescl? — „Spre casă. —
De unde ești? — Din Cojocna. — Pentru ce ai venită 
la Clușiu? — Pentrucă am avută trâbă. — SubțiOră ce
ai? — Ună pachetă 
le-am cumpărată. — 
tinde pachetulă , er 
între altele și nisce

cu mai multe mărunțișuri, ce mi- 
Dă-lă încOcI 1 Colectorulă îi în- 
oficialulă desfăcendu-lă află în elă 
țigări de Britania. — Aha ! — își 

<jise oficialulă — Astfelă de Omeni nu obicinuescă a fuma 
țigări de Britania, âr cine fumâză țigări de Britania nu 
âmblă în astfelă de haine. Andrăs. — se adresă cătră 
polițistă — ia paserea acâsta și du-o la Nr. 241 — 
Bielulă colecloră, vădendă că nu e glumă, se înspăi
mântă grozavă. In acelă momentă însă mai nimeri în 
casă uuă oficială, care află de bine să-i pună încă câ
teva întrebări cu privire la țigările de Britania. — Pen
tru d-ta ai cumpărată țigările acestea? — întrebă ală 
doilea oficială. Colectorulă înfricoșată de temniță și ne- 
putându-și închipui motivulă pentru care este luată la 
dare de semă, începu a spune, că țigările nu suntă de 
furată, ci le-a cumpărată pentru primarulă dela ei, care 
anume l'a rugată să i-le cumpere, fiindă că scia, că are 
să vină la Clușiu. — Și ce ocupațiune ai d-ta în Co
jocna? întrebă ală doilea oficială. — Sunt colectoră de 
dare. — Cu ce-mi poți documenta acâsta ? — Cu pro- 
tocolulă de dare, pe care însă l’am lăsată la neguțăto- 
rulă N. N. — Oficialulă porunci apoi lui Andrăs să-lă 
ducă pe colectoră la disulă neguțătoră, pentru ca să-i 
aducă protocolulă. După ce îlă aduse, oficialulă convin- 
gendu-se despre nevinovăția colectorului, îi (fise : Acum 
poți merge, dâr dăcă vei vrea să călătorescl și de altă
dată cu birja, trebue să îmbraci alte haine ! ’I mai dise 
apoi ună „mehet" și bielulă colectoră luându-.și pache
tulă subțioră se duse, aruncândă încă o crâncenă privire 
de adio asupra numărului 24. Așa ne enarâză ,Ellen- 
zek“ acâstă spaimă „patriotică" de spioni muscălesci.

Pe marginea unui vaporu de emigranți. — Se pe
trecu de curândă în Swinemunde următârea scenă de 
mare însemnătate: Femea unui lucrătoră fugise c’ună 
amantă mai preferată și se hotărî cu elă să treeă amân
doi în lumea nouă, pentru a-și întemeia acolo o esis- 
tență mai bună, precum o găsiseră aci. Ambii așteptau 
cu nerăbdare plecarea, care era decisă pe orele 12 din 
nopte, când etă că apare cu vre o câteva ore mai înainte 
adevăratulă soță, cerendă cu energiă reîntorcerea (jumă
tății sale. Mare zăpăcâlă și consternare. Urmară tratăr 
încoce și încolo. Soțulă însă nu voia nicidecum la în
cepută a renunța la dreptulă său. Chiar asigurarea ne
vestei sale, că ilă iubesce pe „Henric" cu multă mai 
multă, ca pe densulă, nu-lă putu îndupleca să renunțe. A- 
mantulă în spaima sa înainta pe câmpulă luptei cu ner- 
vus rerum, căruia toți i se închină. La aparițiunea pe 
scenă a baniloră deveni soțulă legitimă ceva mai blândă. 
Ună pătrară de oră încă și învoiala se făcu pentru 15 
mărci. Prima fluerătură a locomobilei anunță plecarea, 
o ultimă sărutare pe buzele iubitorei soție, o amicabilă 
strîngere de mână a darnicului amantă, ună adio de-o 
parte și de alta și care abia se pune încetă în mișcare.. 
La mală sta iubitorulă soță ținendă în mână ceie 15 
mărci pe care le făcea să zângănâscă.

MB**" Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei11 â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

să le tăiămă scurtă și să le legămă cu ață. Așa făceamă, 
și le tăiamă bețigașele cu cea mai perfectă îngrijire, și 
le legamă așa cum ne poruncise. Odată mi-am tăiată 
puțină ună degetă dela stânga, și și astăcjl se mai cu- 
nâsce semnulă, der îmi face fârte mare plăcere când vădă 
acestă semnă, căci de câteori îlă vădă mî-aducă aminte 
de timpulă celă fericită ală copilăriei.

„Așa se învăță socotâlă* (pe atunci nu esista com- 
putil), ne (jicea apăsată dascălulă Sandu, și noi credâmă 
acâsta și nici că ne putearou închipui, că ar fi în stare 
cineva să învețe altmintrelea socotâla.

Dascălulă Sandu venea regulată la scolă.
Par’că-lă vădă. înaltă, uscățivă, numai cu mustăți, 

îmbrăcată românesce (căci nu cunoscea portulă pedago- 
giloră mari), cu ochelari rotunji pe nasulă său adusă, 
ochelari, cari numai într’o parte aveau cu ce să se spri- 
jinâscă după ureche, căci in cealaltă parte erau legați 
cu sforă, ceea ce’lă făcea pe Sandu ca adeseori să spri- 
jinâscă ochelarii cu mâna propriă.

Ună actă contra pedagogiei, ar putea <jice cineva, 
dedrece la diferite lucruri unde’i trebuiau dascălului a- 
mândouă mânile, nu era cu putință să le întrebuințeze 
pe amândouă, deârece i-ar fi căzută ochelarii.

Sandu insă era omă cu minte și a depărtată acestă 
inconvenientă pedagogică.

Par’că-lă vădă cum ne punea întrebarea, și se uita 
la noi cu bucuriă, și cum după aceea se încrunta puțină, 
Jn semnă că adecă noi numai prin muncă și obosâlă 
putemă să ajungemă vr’odată la măestria lui.

>Câte bețigașe suntă legate aici?" întreba pe nașă 
dascălulă Sandu, desprețuindă sentința pedagogică, că 
nasulă are altă destinațiă, și nu i s’a dată omului pen
tru graiu.

Aci trebue să mă oprescă.
Acum, ca mare, potă judeca, ce netactă pedagogică 

avea Sandu, când cetea din abecedarulă nostru frasa ur- 
mătâre: ,Cu na-sulă mi-ro-simă", și când tjicea acestea 
elă le (jicea pe nașă

Gu tâte acestea, spună dreptă, că din causa aces
tui defectă n’am observată vre-o influință nefavorabilă, 
nici la mine, nici la colegii mei de atunci.

Dâr să continuămu cu socotâlă.
.Câte bețigașe suntă legate aci ?“ întreba elă pe 

vr’unulă, âr băiatulă ii răspundea; .tjece", și după ce 
răspundea astfelă, tremura totă de frică, că ar fi greșită.

• Bagă de sâmăl* dicea dascălulă și după ce se 
uita o bucată de vreme la copilă, îi punea repede în 
trebarea:

• Din ce’să făcute aceste bețe?'
„Din nuele dela mătură", răspundea băâtulă, și 

când răspundea astfelă, începea să plângă, căci scia că 
dascălulă înțelege prin acâstă întrebare, că dăcă va greși 
nuelele de mătură, are să’și ia peste spate.

• Bagă de sântă!* repeta neică Sandu, și se uita pe 
sub ochelarii săi roiuncji.

Copilulă o scrintea de frică și plângea, cu tâte a- 
cestea dascălulă Sandu nu’lă bătea, ci ’lă punea să să

rute nuiaua ce o avea de obiceiu pe masă, singurulă 
„principiu* pedagogică despre care vorbea de multe ori.

Plângândă o sărutamă ori și care și par’că ne du
rea, mai rău ca când ne-ar fi scărpinată spatele cu ea.

• Vedi Ivane", cjicea apoi băâtului, care a sărutată 
nuiaua, „tu n’ai greșită, deră cănd <|icî odată o vorbă, 
și eșt'i sigură de ea, apoi atunci la acea vorbă să rămâi, 
și așa să faci în tâtă viâța ta. — Der ân spune-mi, 
aveți voi acasă brânză, ouă, cascăvale..., spune, dragă 
Ivane?“ întreba la urmă Sandu.

• Avemă, neică Sandule !* răspundea băetulă, căci 
pe atunci nu era cunoscută încă noțiunea de domnă, și, 
cum am spusă, Sandu era îmbrăcată încă românesce.

„Bine băete, vedi așa, tu ești de trebă. En spu- 
ne’mi, ce am învățată noi în scâlă despre celă ce are?"

„Celă ce are, să dea și celui ce n’are", răspundea 
cu curagiu b'an, și a doua di, când venea la scolă, pu
nea pe masa dascălului o strachină cu brânză și cu caș- 
cavală.

Dascălulă Sandu lua aceste daruri, și nu se rușina 
să le ia în fața băețiloră. »Ei să învețe", epeea Sandu, 
și avea dreptate.

P’atunci nu erau așa mulți bani prin mânile 6me- 
niloră, de aceea când voiai să mituiesci, era fârte greu, 
Te duceai, de pildă, cu ună purcelă să’lă duci cinste das
călului pe ascunsă, te da purcelulă de rușine.

(Va urma).
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Uaraulu « buraa de Vlen»
din 24 Februariu st. n. 1887

Rentă de aura 5% ... 97 25
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 86 90
împrumutul^ căi lord ferate

ungare........................  148 25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostfl ung.
(1-uia em isiune) . . . 96.25 '

Amortisarea datoriei căi-
lortl ferate de osth ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) .... 11450

Bonuri rurale ungare . . 103.80
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.80 I
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișA............................  103 00
Bonuri cu cl. de (sortare 103.80 | 
Bonuri rurale transilvane 103 80 .

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................99.50
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 118.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului .120 40 
Renta de hărtiă austriacă 78.65 
Renta de arg. austr. . . 78 20
Renta de aură austr. . . 10440 
Losurile din 1860 . . . 132.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 647 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 
Act. băncel de credită austr.275.60

GalbinI 
................6.01 
.... 10.11

Argintulă —.
împărătesei

Napoleon-d'orl
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128 —

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Februariu st. n. 1887.

Bancnote roniânesci .... Cump.

Argint românesc . . .

Napoleon-d’ori ....

Lire turcesci.................

Imperiali.....................

Galbeni..........................

Scrisurile fonc. «Albina»

Ruble RusescI ....

Discontulă . . . »
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Importanta
pentru

proprietari de domenii și păduri!
Cu măsurarea geometrică, precum și even

tuală cu esoperarea de planuri economice pentru 
moșii mai estinse și păduri se însărcinăză cu 
prețuri eftine

Friderick Sclnmn.
Sibiu, Rossplatz Nr. 7.5-5
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pietre, mori pentru porumbă „Little Giantf batâze de porumbă, mașini pen-
■ • tru preparare de nutrețu. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m. in stabilimen- 
ÎJ tulQ fabricei nostre să potti vedea lucrândă: cele mai nouă mașini pentru

Turnătoria și fabrică de mașini
a lui Schlick

Societate pe acții în Budapesta.
Biuroulu centralu: IV. Weitznerring 57 — DespărțSmentulă pentru ma

șini agricole VI. Aeussere Weiiznerstr 1696—1699.
recomandă Garnituri de treierată cu vaporu, de încălcjitti cu cărbuni, cu 
lemne și cu paie. Garnituri de treierată cu vîrteju (Goppel.) Sistemă cu 
pene (Stil’ten-System), cu, seu fără aparatO pentru umplută in saci și pen
tru curățită. Mori pentru curățitulu cerealeloră (Systemă Bacl.er & Vidats) 
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de escelente.. — Prețulă dela fl. 58 în susu. — Pluguri-Rayol. patent. 
Schlick cu aparatu pentru ridicată afară. Pluguri-Rayol de sine conduce- 
tore (după Sad). Pluguri originale Schlick și Vidats cu 1 ferii.

Cea mai nonă mașină patentată de semânatu în brazdă.
Mai departe se află gata: Mori de macinatu, cu una și cu doue

ii 
s 
s 
Ji 
ii 
ii

4201/188G. t.k. sz.
z

Arverâsi hirdetinenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirăsâg mint tkvi hatăsâg kozhirrh teszi, hogy 

dragusi gon'g keleti egyhăz văgrehajtatonak, Biliboca Iuon lui Nafta-a <
naila văgrehajtâst szenvedoelleni 60 frt. tokekovetelds ăs jârulăkai irânti 
văgrehajtfisi ugyăben a brassoi kir. torvănyszăk (a fogarasi kir. jârâsbi- 
răsâg) teriiletăn lăvo Dragus kozsăgăben fekvo, 
a dragusi 60, tjkvben A f.
1. rend 130. 131. hsz. ingatlanra 39 f.

tuiu taDricei nostre se potu veaea lucranau: ceie iriiii nuue mușini perm« 
JJ topită cânepă fosă sist. Ramie și mașini de curățită după sistemulă nostru y» 
Ti propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvalitalivă estraordinară fy

Liste de prețuri se trimită la cerere gratis și franco. 3—6

IO- es 11. rend 5944,6168/38 hsz, ingatlanra 15 frt-
12. rend 6283. hsz. ingatlanra 23 fi t.

n
r
v
n 
??
n 
n 

hogy 
ik napjân

2. n 1414. n 16 „ 13. „ 6323. „ n 6
3. D 1508. r 4„ 14- „ 8154. „ 10
4. D 2174. 2175. 2176. 71 „ 15- „ 8356/a ăs 8357. 105
5. D 2586. n 24 „ 16. „ 8489. „ p 11
6. D 2590. w n 17. „ 8619. „ ?? 31
7. 2693. D 16 „ 18. „ 8632. „ D 19
8. D 2700. n n 32 „ 19. „ 9180. „ 21
9. D 3189. n n 11 „ 20. :„ 9378/u. r 4

CONCURS U.
Devenindă în vacanță următărele stipendii și anume:

A. 1. Unu stipendiu de 50 fl. pe ană din fundațiunea anonimă 
„Dobtîca11 destinată pentru unu gimnasistă născ. în fostulu eoni, ală Dobâcei.

2. Unu stipendiu de 40 fl. pe ană din fundațiunea „Radu M. 
Riureană‘! pentru studențl la gimnasiu.

3. Ună stipendiu de 60 fl. pe ană din fundațiunea „Galliană“ 
studențl de gimnasiu.
Mai departe fiindă vacante următărele:
4) Unu ajutoră de 60 fl. pe ană, pentru tineri sau tinere, ce ar 
învețe la vre-ună institută său corporațiune industrială din patriă 

părți de îmbrăcă- 
i perfecționate său cusătură de albituri, broderii său

Nr. 29/1887.

pentru

B. 
voi să 
vreuna din meseriile: țesutulă de pânzăturl, covără, 
minte pe răsbăie mai 
croitoria superiără de dame său bărbați, său arta orologeriei, juvaergiariei 
(argintăriei) său a farmaciei.

5. Unu ajutoră de 20 fl. pe ană din fundațiunea „Tofaleană,“ 
tineri descendenți din vre-o familie de ale fostei comune „To- 
carl ar voi să învețe vre-o meseria ăre-care.

16 ajutăre â 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, cari 
a învăța vre-o meseriă, dăr mai cu sămă: rotăria, lemnăria (băr-

ezennel megâllapitott 
a fennebb megjelolt 
dălelotti 9 ărakor Dragus kdzsăg hâzânâl megtartando nyilvânos ârve- 
răsen a megâllapitott kikiăltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândăkozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/o-ât 
vagyis 3 frt. 90 kr., 1 frt. 60 kr., 40 kr., 7 frt 10 kr., 2 frt. 40 kr.
50 kr., 1 frt. 60 kr., 3 frt. 20 kr., 1 frt. 10 kr. 1 frt. 50 kr., 2 fl.
30 kr., 60 kr., 1 frt., 10 frt. 50 kr., 1 frt. 10 kr., 3 frt 10 kr., 1 frt.
90 kr., 2 frt. 10 kr. ăs 40 kr. kăszpănzben, vagy az 1881. 60. t. cz. 42.
§-ban jelzett ârfolyammal szâmitott ăs az 1881. ăvi November 1-ăn 3333. 
szâm alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt ăvadăk- 
kăpes ărtăkpapirban a kikiildott kezăhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t. cz. 170. §. ărtelmăben a bânatpănznek a birăsâgnâl eloîeges elhelye- 
zăsărol kiâllitott szabâlyszeril elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1886. ăvi Oktober hă 16. napjân.
A kir. torvănyszăk mint tkkvi hatăsâg.

Nagy Lajos, 
kir. albiro.

kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, 
ingatlanok az 1887. ăvi Mârtius hă 29-i

es

pentru 
falău,“

G.
voescii
dășia) făurăria, măsăria (templăria) cismăria, pălărieria, curelăria, șelăria, 
mașinăria agricolă.

Prin
Cererile au a se 

tru literatura română și 
Aprilie st. n. 1887. 
sidera.

Aspiranții la vre-unulă din stipendiile 
să acludă la suplicele loră:

a) Carte de boteză în originală său în

acesta se escrie concursă.
înainta comitetului Associațiunei. transilvane pen- 
cultura poporului româna în Sibiiu până la 1 
Cererile întrate mai târdiu nu se voră con-

amintite sub A. 1—3 au

Avisu.
Din 1-ina Aprilie a. c. se deschide ună postă pentru unu 

practicanta în cancelaria mea advocațială, competenții au să se adreseze 
cătră mine, cei cu ăre-și care praesă din vre-o cancelariă advocațială 
voră avea preferință, cunoscința limbei maghiare și române, s6 
cere necondiționată. Condițiunile de primire să voră pertracta în 
scrisă, său verbalminte.

Deșiu, (Deăs) în 22 Februariu 1887.

Gabrielu Mânu,
advocată.

Nr. 1911/1887.

copiă legalisată. b) Tes
timoniu scolastică de pe sem. I. ală anului scol, curgătoru. c) Atestată 
de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care cercetăză schia de 
presentu. d) Atestată de paupertate său de orfană, dăcă concur. e orfană.

Conformă literiloră fundaționale, la obținerea stipendiului de sub 3. 
din fundațiunea „Galliană“, ceteris paribus va avă preferință acela dintre 
eoncurențl, carele va dovedi, că se trage din familia fundatorului și a- 
nume din familia „Popă și Antona.“ Suplicanții Ia vre-unulă din ajutărele 
amintite sub B. 4—6 au să presente următărele documente:

a) Atestată de boteză în originală său în copiă legalisată. b) Tes
timoniu scol, de celu puțină 4 clase elementare, c) Atestată, că se află 
deja lucrându la vre ună măestru său corporațiune, și cu ce succesă.

Aspiranții la ajutărele de sub 5 și 6 voră avă să aștărnă în ori
ginală său în copia legalisată și contractulu încheiată cu măestrulu con
formă §. 61. ală legei industriale (art. leg. XVII. 1884)

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți său tutori, că suntu deciși a lăsa pe 

fiii său pupilii loră la învățătură până se voră perfecționa pe deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane, pentru literatura 

română și cultura poporului română ținuta la
Sibiiu, în 1 Ianuarie 1887. 2—3

Iacobu Bologa, v.-președinte. Dr. I. Cl'ișianti, secretară.
Tipografia ALEXI, Brașovă.

Publicatiune
9

Toți acei cari, în sensulu §-lui 5 din instrucțiunea legei pentru 
glotași, dorescu a ocupa vr’unu postă de oflțeră, medică seu func
ționară la glote, să provăcă prin acesta a așterne petițiunile lord res
pective pănă la 5 Martie a. c. său la primăria locală, său imediată la 
comandamentulu cercualii Nr. 77 de gldte din locfl.

Petițiunile suntă a se instrui cum urmăză:
Foștii ofițeri au a presenta certificatulă lorii de eșire din 

respective a arăta corpulă de armată, la care au servită în
1.

serviciu, 
urmă.

2.

3-3

Foștii suboficerl (cu deosebire voluntarii pe ună ană) au a 
arăta corpulă de armată din care s’au eliberată și posițiunea loră cetă- 
țenăscă actuală.

3. Acele persăne civile, cari să bucură de o reputațiune es- 
celentă, nepătată și patriotică, au a presenfa pe lângă arătarea posițiunei 
loră cetățenescl și actulă de boteză.

Brașovă, în 19 Februarie 1887.

Magistratulu orâșenescu.


