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Brașovu, 26 Maiu st. v.
Românii noștri asupriți de câte 

ori se întelnescu laolaltă, doi seu 
trei, vorbesefi și se plângu cu 
drepții cuventu de vremurile grele, 
ce au venitu peste capulu neamului 
românescu, și mai totdeuna îi aucji 
cțicendil: mai reu ca acum nici că 
se pote!

Nu scimu decă acești frați Ro
mâni voru mai cjice tottl așa, după 
ce voru ceti cea mai nouă circu
lară politică a Escelenței Sale 
Mitropolitului Mironu Romanul, 
din 21 Maiu, cjiua s. Constantină, 
a celui dintâiu împărată creștină.

Se pote să fiă și mai reu ca 
pănă acuma! Căci ce ne spune 
circulara Escelenței Sale?

Ne spune, că acum credincio- 
șiloră bisericei române nu li-se 
mai iertă a se îndrepta cu dure
rile și cu plângerile loră nici cătră 
archipăstorii loră sufletesc!, căci 
acesta ar pute se sternescă mânia 
celoră dela putere.

E vorba aici de adresa paci- 
nică. și legală, ce a îndreptat’o 
sinodulă. parochială dela biserica 
sf. Nicolae din Brașovă cătră pă
rintele Metropolită în cestiunea 
proiectului de lege pentru asilurile 
de copii seu, cum le numescă con
trarii noștri, Kișdedovuri.

Ce a cjisă sinodulă în adresa sa?
A arătată Metropolitului marile 

îngrijiri și temeri, ce le-au pro
dusă între credincioșii bisericei gr. 
or. proiectulă de lege pentru asi
lurile de copii și l’au rugată ca 
se se întrepună cu întrega autoritate 
archierescă și se stăruiască îm
preună cu ceilalți archipăstori și 
al ți fruntași ai bisericei, ca acestă 
proiectă amenințătoră pentru bi
serica și neamulu nostru se nu 
devină lege în forma, în care s’a 
presentată dietei.

A cerută așader sinodulă pa- 
rocliială din Brașovă, ceea ce era 
și este în dreptă a cere dela ca- 
pulă bisericei sale ori și care pa- 
rochianu, îngrijată de viitorea 

crescere morală, religiosă și na
țională a copiiloră săi.

Și ce 4ice părintele Metropo
lită în circulara sa?

Pice, că n’a făcută bine sino
dulă parochială din Brașovă, că a 
arătată îngrijirile și temerile sale 
capului bisericei, căci acestea suntu 
„de natură politică11 și nu cadă 
în competența sinodeloră paro- 
chiale.

pice mai departe, că „mișcarea 
pusă în curgere și continuată în 
sînulă bisericei*,  ușoră pbte să 
primejduesca așe4ămintele aces
teia și. sfătuesce și dojenesce pe 
întregă clerulă și poporulă archi- 
diecesei, ca se suprime totă fe- 
liulă de mișcare în direcțiunea in
dicată și să se ferescă a pune în 
discusiune pe teremulu bisericescă 
cestiuni de natură politică, cum 
este aceea a asileloră de copii.

Nu scimu, fost'anumai întâm
plare, ori a fostă o acțiune com
binată, că tocmai în aceeași 4b 
din care este datată circulara Me
tropolitului, a apărută și în 4ia_ 
rulă guvernamentală „Kolozsvâr11 
ună articulă, din care resuflă 
aceleași idei, ce le vedemă depuse 
în circulară.

Și „Kolozsvâr11 găsesce, că si
nodulă parochială gr. or. din Bra
șovu face politică; și elă susține, 
că nu cade în competența acelui 
sinodă de a se ocupa de cestiunea 
Kișdedovuriloră; și elă crede, că 
mișcarea pornită pote să primej
duiască biserica.

Ba mai multă, cțiai'tilu. ungu-' 
reșcă îi dă Metropolitului sfatulă, 
ca „negreșită*  (mindenesetrej se 
facă de soire sinodului, ca în vii- 
toră se nu se mai vaiete în nu
mele poporului română. Par’că a 
sciută, că circulara cu „sfatulă 
și admonițiunea archierescă11 era 
deja scrisă.

Cu tote astea foia guvernului 
se arată în afacerea adresei sino
dului mai liberală decâtă Metro- 
politulă. Căci, pre când Escelența 

sa vrea să sugrume orî-ce discu- 
țiune asupra Kișdedovuriloră în 
sînulă sinădeloră parochiale, nu
mita făiă recunosce, că pănă la 
ună punctă 6re-care sinodulă a 
fosta în dreptă de a se ocupa de ea.

Precum se vede din articululă 
lui „Kolozsvâr11, ce’lă reprodu- 
cemă mai josu, acesta recunăsce, 
că sinodulă a fostă în dreptă a 
constata, că proiectulă de lege 
pentru Kișdedovuri îlu privesce 
ca primejdiosă din punctă de ve
dere confesională și religiosă, pen
tru că amenință desvoltarea co
piiloră, cari se țină de confe
siunea gr. or. Numai aceea nu 
i-o iertă făia ungurescă sinodului, 
că a aflată periculosă acelă pro
iectă de lege și din punctă de 
vedere „naționalii1,1.

Metropolitulă Mironă Roma
nul se arată fdrte îngrijată pen
tru instituțiunile cardinale ale 
statutului organică ală bisericei. 
Cum de nu vede der Escelența 
Sa în afirmarea foiei unguresc!: 
cumcă unui sinodă parochială nu-i 
este iertată a accentua caracte- 
rulă naționalii ală credincioșiloră 
bisericei, o periclitare a celui mai 
cardinală punctă ală statutului, 
care 4i°e dară și limpede, că bi
serica este română?

La tote ocasiunile părintele 
Metropolită însuși a recunoscută 
și a enunciată, că biserica, în a 
căreia frunte stă, este națională. 
Cum s’ar pute der ca credincioșii 
ei se nu fiă îndreptățiți de a se 
îngriji deopotrivă de crescerea 
morală, religiăsă^ și națională a 
copiiloră loră? îșl pote închipui 
Escelența sa o biserică română gr. 
or. autonomă în Ungaria și Tran
silvania, cu limba ungurescă și cu 
cântări și rugăciuni ungurescl ?

Ce ’lă îndemnă der pe părin
tele Metropolită de a face dintr’o 
cestiune de vieță pentru biserică 
și credincioșii ei, o cestiune poli
tică străină de competența sină- 
deloră ?

Decă Escelența Sa ar fi ținută 
numai câtă de puțină semă de 
demnitatea, de sentimentulă și de 
consciința națională a credincio
șiloră sei, n’ar fi putută ajunge 
niciodată acolo, ca se susțină, că 
a discuta asupra viitărei crescerl 
religibse și românesc! a copiiloră 
credincioșiloră sei, însemnă a face 
politică neiertată în biserică.

Acesta o potă 4i°e contrarii 
neamului nostru, a căroru dorință 
ferbinte este, ca se uitămă cu-o 
4i mai curendă, că suntemă creș
tini români, der capulă bisericei 
însuși nu-o p6te susține fără a 
nasce cele mai grave bănuieli, că 
se face toporiște dușmanului bi
sericei și națiunei sale.

Nu este pentru întâia 6ră, că 
Metropolitulă Mironă Romanulă, 
ne surprinde cu asemeni circulare 
politice, cari producă cea mai 
mare mâhnire nu numai în inimile 
credincioșiloră sei, ci în inimile 
tuturor Româniloră de bună semță.

N’ar trebui să trecă cu ve
derea Escelența Sa, că cu câtă 
se înmulțesce numărulu circula- 
reloră de acestă felu, cu atâtă 
mai puțină cre4ementă voră da 
credincioșii sei cuvinteloră sale 
archieresci: că-i zace la inimă nu
mai păzirea și apărarea bisericei. 
Din contră se va nasce într’enșii 
bănuiala, că Escelenței Sale îi este 
mai multă de interesele celoră 
dela putere, cari nu voru se su
fere nici ună felă de manifesta- 
țiune românescă, fiă pe teremulă 
politică, ori bisericescă, ori so
cială și că vrea se-o arate ace'sta 
în modă demonstrativă, făcendu-și 
velvă înaintea guvernului și a 4ia- 
risticei ungurescl.

Mai 4ice Escelența Sa în cir
culară, că organele superidre bi
sericesc! nu-și voră pierde din ve
dere datorința de a face la loculă 
și la timpulă seu, și tără impulsă 
din partea mulțimei, totă ce pre
tindă interesele bisericei.

Acesta o putea 4ice părintele

FOILETONULtT „GAZ. TRANS. “

IOJUsTTT.
Poveste.

A fostă odată ca nicl-odată, a fostă 
ună împărată și o împărătesă și dela ti
nerețe pănă la bătrânețe n’au avută 
decâtă ună singură băiată. Când a fostă 
de i-s’a născută băiatulă, împăratulă a 
făcută mare veseliă, că nu mai putea 
de bucuriă că i-se născuse băiată, că 
acum avea pe cine să lase în loculă său 
când va muri, avea cui să lase împă
răția și averea, și a adusă împăratulă 
musiclși a dată poruncă în tâtă împărăția, 
ca toți să se veselescă și să se bucure.

Der la trei dile, câud vină ursitori le 
să ursescă pe băiată, cum va fi fostă de 
s’a întâmplată că împăratulă, împărătesa 
ori moșa, care va fi fostă, le-au audită 
cum au ursită pe băiată și l’au rânduită 
să moră spendurată.

Câtă era împăratulă și împărătesa 
de veseli și plini de bucuriă, iute se 
schimbară și din bucuria și veselia, 
care era la curtea împăratului, începe o 

jale și o durere, și o tristeță fără de se- 
mănă. Și plângea împăratulă, plângea 
împărătesa și toți plângeau de ți-se rupea 
inima, că băiatulă cu câtă creștia, totă 
mai cu minte și mai frumosă se făcea 
și toți se minuna câtă era de deșteptă, 
împăratulă ce să facă, cum să îngrijâscă pe 
băiată mai bine, cum să-lă păzescă ca pe 
ochii din capă, s’a apucată de i-a făcută 
ună iatacă, o odăiță a lui, dâr așa era 
făcută, că băiatulă trebuia să trecă întâiu 
prin odaia împăratului și prin a împă
rătesei, ca să dea la elă.

Băiatulă vedea mare jale la curtea 
tată-său, vedea că e păzită și îngrijită 
de aprope, der nu scia pentru-ce tote 
astea și se luase de gânduri. Odată îșl 
pune elă în capă să întrebe să-i spună 
și lui pentru-ce într’una plânge împăra
tulu și împărătesa și de ce e așa de 
aprope păzită. Împăratulă nu pre vrea 
să spună, că nu vrea să-lă facă și pe 
băiată să fiă întristată și amărîtă, der 
băiatulă ținea una, ca să-i ■ pună, că dâcă 
nu-i spune de ce plânge, elă se omoră. 
Atunci îi dise împăratulă: „Plângă neno
rocirea mea și a ta, că la ursitori ia 

fostă rânduită să mori spânzurată când 
vei împlini 19 anl“. Va fi crezută ori nu 
băiatulă, der vedea că tată-său credea 
și se topia în plânsete. Ce să facă ca 
să nu mai vadă atâta jale? Sehotăresce 
să plece dela casa părințiloră, spune și 
la părinți hotărîrea sa și îșl ia cală de 
călăriă și bani de cheltuelă câtă a pu
tută să ia și plecă. Părinți se înțelege 
au căutată în tdte chipurile să-lă împe- 
dece dela hotărîrea lui și să-lă facă să 
nu plece, der n’a fostă cu putință.

Cum plecă dela casa părințiloră, 
merge băiatulă înainte, merge, merge, 
și pe unde mergea se arăta tare milosă 
și ajuta în dreptă și ajuta în stânga pe 
cine întâlnia și pe cine putea. Merge 
elu înainte, merge, der dela o vreme 
începe și lui să i-se isprăvescă banii și 
începe și elă să sărăcescă, și totă mai 
multă, totă mai multă ajunge la strîm- 
torare, câtă nu-i mai rămăsese nimica, ba 
îi mâre și calulă, și băiatulă de împărată 
nu mai avea ce să facă, și se apucă să 
câră de pomană. Și mare greu îi venia 
că vedea elă, că lumea mai ușoră ia 
decâtă să dea de pomană și vedea cum 

unii dela alții îlă trimetea, der elă nu 
se supăra și nici nu-i părea rău că aju
tase atâta lume și acuma nu se găsia 
unulă ca să-lă ajute și pe elă, ba odată 
unulă, ca să scape de elă, îlă trimite la 
împărățiă să câră de colo că i-se va da 
mai multă, că era așa de săracă de nici 
hainele pe elă nu se mai ținea.

Băiatulă câtă umblase în drumulă 
său eșise din împărăția tatălui său și 
dase în împărăția altui împărată totă 
bogată și mare, și împăratulă acesta totă 
numai ună copilă, o fată avea. Băiatulă 
de împărată se duce la curtea împăra
tului cu fata și cere să-lă miluescă și 
să-lă ajute, der cum e la împărațiă, că nu 
se prea ascultă săracii, unu îlă da afară, 
altulă îi vorbia vorbe aspre și nici unulă 
nu se găsia să-i vie într’ajutoră. Din 
întâmplare fata împăratului îlă văduse șî 
văduse, că nimeni nu-i dă nimică, și du 
vrea ea ca săracă nemiluită să iase din 
curtea împăratului, de aceea ea trimite 
să-lă cheme la ea și poruncesce să-i dea 
ajutoră și se duce fata și la tată-său și-i 
spune de ună băiată venită după cerută 
și-lă rogă să-i dea haine și-i dă și bani 
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Metropolitu și fără a condamna 
și timbra ca stricăciosă procederea 
sinodului din Brașovu, care și-a 
împlinită numai o sfântă datoriă 
cătră biserică și capulu ei. Der 
și atunci amă fi fostă în dreptă 
a-i aduce aminte de multele ne- 
gligințe, ce s’au comisă și se co
mită în apărarea intereseloră bi- 
sericei și ale șcdlei tocmai de 
cătră cei ce stau în frunte; negli- 
gențe neiertate, cari îndreptăfescă 
pe credincioși de a fi îngrijați 
pentru apărarea intereseloru bise- 
ricei. Amă pute aduce în privința 
acesta esemple cu carulă, der ne 
reservămă acesta pentru altă oca- 
siune.

Cea mai grea lovire ni-o dă 
părintele Metropolită în fatala sa 
circulară nouă fliareloră naționale, 
dicendă, că mișcarea, care îlă neli- 
niștesce, s’a pornită la îndemnulă 
acestoră cfiare, „cari suntă deprinse 
a nu cruța chiar nici biserica și 
instituțiunile ei pentru a pune în 
agitare spiritele și a înscena de- 
monstrațiuni de natură politică. “

Suntemă der acusați, că n’amă 
ave semțu pentru esistența bise- 
ricei și a instituțiuniloră ei, noi, 
cari necurmată rugămă și conju- 
rămă pe cei ce stau în fruntea 
loră, ca să nu o lase pradă lăco
miei dușmanului, noi, cari, când 
și unde numai amă putută, amă 
sărită în apărarea intereseloră bi- 
sericei și ale școlei române!

Ierte-i Dumnezeu părintelui 
Metropolită pecatulă ce’lă săver- 
șesce, că nu scie ce flice susți- 
nendă așa ceva atunci, când îșl 
ia impulsulă dela d’alde ,.Ko- 
lozsvar11, ferindu-se ca de focă de 
impulsulă, ce l’ar pute primi dela 
mulțimea credincioșiloră săi, din 
sidoxia cărora trăiesce.

Ar trebui să scie Escelența Sa, 
că nu noi amă fostă aceia, cari amă 
dată impulsulă credincioșiloră, 
ci îngrijirile și temerile loră în
dreptățite ne-au dată nouă îndem
nulă de a sprijini și părtini o miș
care, care după cea mai firmă 
convingere a nostră, numai spre 
binele bisericei și a nemului ro- 
mânescă păte fi.

Și în viitoră ne vomă ruga 
la Dumnefieu, se schimbe gân- 
dulă și să îndrepteze voința Me- 
tropolitului Mironă și a tuturoru 
archiereiloră noștri, cari facă și 
gândescă ca densulă, ca să țină 
cu totă tăria sufletului loră la 
impulsulă mulțimei credincioșiloră 
loru, eră nicidecum la impul
sulă nenorocită, ce’lă primescă dela 

cei dela putere, cari umblă să ne 
dărîme și biserica națională, cum 
ne-au dărîmatu și nimicită drep
turile năstre politice-naționale.

politică,.
Dinăuntru. AstădI nu mai e nici un 

poporă în lume, care să mai simpati- 
seze cu asupritorii națiunilor^ nemaghiare 
din acestă stata; nici chiar Germanii, 
cu cari acești asupritori se află în ra
porturi de alianță, nu’șl mai potă 
înăbuși indignațiunea pentru prigo
nirile suferite de frații lorii germani 
din Ardelă, Bănath și Țera unguresoă. 
Numai așa se pote esplica strigătula de 
alarmă data în cailele acestea de (fiarele 
de frunte germane ^Kreuzzeitung*  și 
„ Volksxeitung* , ca „poporula germana 
din Berlin să na primescă în moda ser- 
bătoresca pe călătorii unguri, cari vo
iau să mârgă acolo, la serbările reuniu- 
nilora de vânători, căci prin o astfela 
de primire s’ar aproba măsurile tiranice 
ce s’au luata în Ungaria în contra lim- 
bei germane; poporațiunea Berlinului 
nu se va înjosi a saluta în moda festiv 
pe representanții unui poporă care, pe 
lângă despotismula Țarului, este cela 
mai apriga prigonitora și asupritora ala 
culturei germane, căci acesta ar fi o 
pată pentru capitala imperiului. In urma 
acestora articull, cei din Pesta s’au gră
bita a da prin diare scriitorilora și ar- 
tiștitora unguri, cari voiau să mergă la 
Berlina, sfatulu de a nu mai face acestă 
escursiune. însuși scriitorula germana 
Paula Lindau din Berlina, care ’șl dă 
cote cu Ungurii, a adresata aranjatori - 
loră escursiunei în Pesta o scrisore, în 
care ’i sfătuesce, că bine ar fi să renunțe 
cu totula la o primire sărbătorescă, fi- 
inda o astfela de reservă impusă de îm
prejurări ; der ca privați pota să se ducă. 
Foile din Pesta și o telegramă de erl 
ne spună, că escursiunea la Berlina și 
Hamburgh nu se mai face. E de obser
vata , că articulii soriși în „Kreuzzei- 
tung“ au fosta tipăriți în ediții sepa
rate și trimiși de „Allgemeiner deutscher 
Schulverein“ tuturora familiilora de 
frunte și personelorh cu vadă din Ber
lina. Foia de mai susa spune, că auto- 
rula articulilora e una bărbata de mare 
însemnătate și-și esprimă bucuria, că 
prin nevenirea Ungurilora la Berlina 
anuarula capitalei imperiului germana 
va fi soutita de a cuprinde în elă unu 
episoda necinstita. Nu credemh, că șo- 
viniștii îșl vora băga mințile în capa în 
urma acestei aspre lecțiunl, care ne arată, 
că cu liberalismula și constituționalismul 
lora cela falsa și-au mâncata omenia ca 
Țiganula biserica. Când nu va mai fi 
nici alianța cu Germania, lecțiunile, ce 
li-se vorh da, vora fi și mai amare.

Autonomia comitatelor^ a ajunsa sub 
guvernarea fișpaniloră „liberalului și 
„constituționalului regimh unguresoă un 
flecă. Cea mai nouă dovadă despre a- 
cesta ni-a dat’o în dilele trecute pașa 
dela Bistrița-Năsăud. Vice-comitele Gott
fried Lani ceruse să fiă pensionata. Co- 
mitetula permanenta hotărî să fiă pen
sionata cu diua de 31 Maiu n. Ce făcu 
Banffy-pașa? In contra legii, dispuse 
„alegerea11 unui nou viceșpana în adu
narea estra-ordinară dela 19 Maiu pu- 
blicându-se concursula cu termina de 4 
dile, er nu de 15 dile, cum prescrie legea. 
A făcut’o acesta, ca să nu mai potă con
cura nimenea altuia, decâta candidatula 
său necualificata, Panczel. Pentru a pute 
săvârși Banffy-pașa acestă „alegere11, se 
folosi de o pretinsă împuternicire mi
nisterială, pe care însă n’a arătat’o ni- 
mărui și nici copiă de pe ea n’a vruta 
să dea celora, cari s’au ridicată în con
tra acestui acta de volniciă, pentru a 
o alătura la recursula, ce aveau să’la 
adreseze ministrului. Fișpanula nu vru 
se scie de nimica, nici de faptulă, că 
mai ântâiu trebuia aprobată de cătră 
ministru hotărîrea comitetului perma
nenta, privitore la pensionarea viceșpa- 
nului, nici de nelegalitatea publicărei 
concursului, nici de necualificarea can
didatului său, care n’are nici studii ju
ridice necum esamene juridice, ci pe mem
brii adunărei comitatense nu i-a lăsata nici 
să vorbescă, ba li-a strigata: cela-ce 
n’are chefa s’alegă, nu alegă, „alegerea11 
tota se va face, plângeți-vă la minis- 
trula, duce-ți-vă erășl în deputațiă la elfi!11 
Fișpanula porunci comisiunei de candi
date să reguleze lucrula și eși din adu
nare, strigându-i în trecătă membrului 
Lang, pe care nu’la lăsase se vorbescă: 
„acum poți vorbi11. Urmă „alegerea11, 
candidatula fișpanului fu „alesa11, adecă 
impusa cu puterea, ca viceșpana. Acesta 
depuse jurământulă, er fișpanula, care 
se’ntorsese în adunare, rosti o vorbire, 
în care dise, că „chiar decă mă voiu 
duce din acesta comitata, mâna mi-o voiu 
ține cu tote astea asupra comitatului11. 
Acum urmă cetirea protocolului luată 
de Panczel asupra ședinței, și fu verificata 
de vr’o 12 membri, cari au stata pănă 
la sferșitula comediei fișpănescl, și de 
iuncționarl. In protocola se (fi66, că vi- 
ceșpanula Panczel a fosta alesă cu „una
nimitate11 ! Protestula maiorității con- 
gregațiunei în contra „alegere?1 viceșpa- 
nului e notata în protocola astfela, că 
Banffy-pașa a scrisa cu mâna sa pe ju
mătatea cea albă: „protestula în contra 
alegerei viceșpanului se înlătură pe 
calea presidială11, încolo nici de recursă, 
nici despre desbaterl nu se cuprinde ni
mica în protocolu. După ședință, sera 
la 10 6re a și plecata fișpanula cu una 
trend extra, de bună semă la Pesta, 

cum se crede, ca să schimbe pretinsa 
împuternicire ministerială cu alta, care 
să’i legaliseze acesta cutezată acta de 
volniciă, în contra căruia s’a făcuta re
cursă. Nici în Asia nu credemh, că se 
mai săverșesch asemenea volnicii.

Unu nou actu de despotism#, asiaticii 
a săvârșită ministrulh unguresch de culte 
și instrucțiune față cu Rutenii din Țâra 
unguresoă. Etă ce i-se scrie din Ung- 
var diarului „Parlamentar11: Precum se 
scie, în contra legii de naționalitate s'a 
întocmită în totă Ungaria învățământulă 
în șcâlele medii (de stată) esclusivă în 
limba minorității maghiare, care dispare, 
fiă că gimnasiile se află pe teritoriu slavă, 
germană ori româna. Limba maghiară 
este în totă Ungaria mai multă decâtă 
limbă a statului; limba Slaviloră, Ger- 
maniloră și Româniloră, cari formeză 
majoritatea preponderantă a poporați- 
unii, au valore numai în vieța privată, 
anume numai în vieța familiară. In gim- 
nasiulă de aci s’au propusă deci tote 
obiectele de învățământă esclusivă în 
limba maghiară, afară de instrucțiunea 
în religia gr. cat., care se preda de ca- 
tehetulă respectiva în limba slavă veche, 
limba bisericii, deorece tinerimea școlară 
e rutenă. La începutulă anului acestuia 
direcțiunea gimnasială în hiperzălulă său 
a impusă catechetului să propună și reli
gia în limba maghiară. Catechetulă pro
testă la episcopulă și acesta trimise mi
nistrului protestula. Albin Csaky, precum 
spune acum „Listok11, aplică receta ma
ghiară: impuse ca religia în cele patru 
olasse gimnasiale inferidre să se predea 
în limba maghiară tinerimei rutene, totă 
așa și în cele patru classe superidre con- 
cedândă, ca tinerii, cari vrâu să învețe 
teologia, să primâscă „după putință11 in
strucțiunea religiosă și în limba maternă. 
Decisiunea vorbesce destulă de lămurită|; 
nici măcară biserica slavă unită cu Roma 
nu scutesce poporulă rutenă de peirea 
națională; casulă acesta arată, ce inten- 
țiuni au stăpânitorii din Pesta. Aceste 
intențiunl le are despoticulă regimă un
guresch față cu tote națiunile nemaghiare 
din acestă stată, der zadarnice ’i vorh fi 
nenorocitele sbuciumărl!

Deputății unguri de dincolo de Du
năre în Țera unguresoă, bântuițl fiindă 
și ei de nebunia magliiarisării, s’au ho- 
tărîtă să bată și ei apa’n piuă înființândă 
unh Kulturegylet, care să lățescă pre
tinsa cultură națională maghiară întră 
cetățenii de limbă nemaghiară de din
colo de Dunăre. Intr’ună apelă adresată 
cătră societatea maghiară, cfică „pa- 
trioții “ subscrișl în elă, că „patriotismulă 
nu e legată de limbă în nici o parte a 
țării“. Atunci ce vrâu jupanii cu ma- 
ghiarisarea, decă patriotă pote fi și ce- 
tățenulă de limbă nemaghiară? Etă ce 
vreu: poporulă maghiară nu numai nu

și-i cfice să vie și a doua di. Băiatulh 
îi mulțămesce, se duoe și se ’mbracă cu 
hainele căpătate și a doua di 6r vine, 
ba vine și a treia <fi și fata cum îlă vede, 
așa mai bine îmbrăcată, îlă chiamă la 
ea și îlă mai întrebă, că cine e și de 
unde e și băiatulă îi răspunde, că e din 
cutare ori din cutare orașă; se ’nțelege 
că nu i-a spusă cine e și de unde e. 
Fata s’a gândită că pote i-ar merge mai 
bine să rămână acolo și-lă face de intră 
slugă la curtea împăratului. De o cam- 
dată i-a dată și lui acolo o slujbă la 
buoătăriă, să fiă ca ună felă de ajutoră 
bucătarului, der băiatulă de împărată nu 
se arăta nemulțămită, ci totă ce i-se da 
să facă făcea din totă inima și se purta 
tare cuminte.

Șade ce șade la bucătăriă pănă ce bu
cătarul însuși vădândă purtarea lui se duce 
la împăratulă și cere să-i dea altă slujbă, 
că e păcată de ună așa băiath cu minte 
să stea la bucătăriă, să fiă totdeuna mur
dară. împăratulă îi răspunde, că : „să fiă 
cuminte să-mi cetescă cartea ce am,11 
că avea elă o carte de nu o putuse ceti 
nimeni și dase sfară în țeră împăratulă, 
că oine se va găsi să i-o 

cară jumătate, îi dă fata de nevastă și 
jumătate împărăția. Mulțl se’ncercaseră, 
der nu putuse nimeni. împăratulă face 
sâra masă și chiamă și pe băiatulă de 
împărată și vre să’lh încerce și’lă în
trebă cine e, de unde e și cine e tatălă 
său, și băiatulh îi răspunde totă cum 
răspunsese fetii împăratului și atunci îm
păratulă îi dă cartea. Băiatulă deîmpe- 
rată numai câtă se uită la carte și în
cepe să cetescă și cetesce, cetesce și cu 
câtă cetia, împăratulă plângia și la ju
mătate cartea împăratulă se scolă de pe 
tronă și îlă pune pe elă. Atunci băiatul de 
împărată începe și elă să plângă, scote 
hârtiile din sînh și arată cine e elă și 
spune, că are să moră când va fi de 19 
ani. împăratulă nu vrea să scie, elă 
vrea să se țină de vorbă și aduce și pe 
fată și’i logodesce, că și fetii îi plăcea, 
că era cu minte, era frumos și de nem mare.

In timpulă de după logodnă împă
ratulă avea o nuntă, că cununase și elă 
pe altu și vrea împăratulă să mergă și 
ginere-său, însă acesta răspunde, că nu 
merge, că are trebă, dâr decă ține îm
păratulă atâth de multă, va veni mai 

potă ceti mă-1 târcfiu. Așa se duce împăratulă și îm-

păratesa și cu fiă-sa și când era vremea 
așteptă împăratulă, așteptă împărătesa, 
der mai alesă fiă-sa așteptă, așteptă și 
Ioană, cum îlă chema, nu mai vine. 
Numai decâtă se duce să-lă caute, der 
nu-lă găsesce și fata începe să plângă și 
țipă și vrea să se omore. I-se dă de veste 
împăratului, ce vrea fata să facă și îm
păratulă se scolă și o face să fiă liniștită 
și spune, că-lă va găsi elă, și îlă caută 
împăratulă în tote părțile, der nu-lă gă
sesce. Atunci îi vine în minte și dă și 
prin grădină și când colo ce să veclă? 
In grădină era ună nucă mare și bă
iatulă de împărată era întinsă josh la 
pământii și cu brațele întinse. Ce să facă 
împăratulă? Ii dă în gândă se stea să 
aștepte, să vadă ce e de făcută, și cum 
sta elă și aștepta, deodată vede că se 
crepă pământulă și ese ca ună băiată 
și cu o panclică și îlă ridică pe băia
tulă de împărată și vrea să’lă spâncjure, 
și eră îlă lasă în josh și eră îlă ridică. 
Când a fostă de l’a ridicată a treia 
oră numai ce s’a repedită împăratulă și 
l’a apucată și nu l’a lăsată și s’a dusă 
cu elă în paiață și l’a pădită pănă a 
doua (fi când și-a venită în fire.

Atunci trecuse ciasulă celă rău, tre
cuse de 19 ani și de spusele ursitori- 
loră și împăratulă și fata și toți dela 
curtea împărătescă era de nu mai putea 
de bucuriă. împăratulă îi dice, că acuma 
pote să facă nunta, că e scăpată, der 
băiatulă de împărată era cu gândulă și 
la părinții lui, cari îlă scia acuma mortă 
și de aceea dise cătră împăratulă:

i — „E adevărată, înălțate împărate, 
că am scăpată, dâr cum ași putea eu să 
facă nunta și să fiu veselă când sciu, că 
la tatălă meu e mare jale, căci crede 
că sunt mortă, că tocmai acuma eram 
sorocită de ursitori să morb; lasă-mă să 
mă ducă să le dau de scire, că n’am 
murită, să se bucure și ei cu noi dim
preună, că nu s’a mai pomenită vr’o 
dată ca să nu se întâmple după cum au 
ursită ursitorile11. Și s’a învoită să se 
ducă băiatulă la părinții lui de li-a dată 
de scire și apoi cu mare bucuriă și cu 
mare veseliă a făcută nunta, ca toți dom
nii și ca toți împărații, și vorh fi trăindă 
și acuma de nu voră fi murită.

G. I. Pitișu 
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se sporesce, dâr prin emigrări scade re
pede. De acâstă peire vre sâ’lă scape 
regimulă și jupanii kulturegyletiștl prin 
maghiarisarea poporeloră nemaghiare, 
care se sporescă, suntă trainice și cu 
greu îșl părăsescă oăminulă. De aceea 
mișcarea kulturegyletistă și uneltirile re
gimului suntă ultimele încercări ale des
perării. Dâr apelulă îșl are și partea sa 
comică. După ce se spune în elă nea- 
devârulă, că cetățenii de limbă nema
ghiară din acea parte a Țârii ungurescl 
se alătură bucuroșii la cultura maghiară 
— vorbă sâ fiă, că tergă se face — 
amintesce cestiunea emigrării Unguriloră 
4icândă, că emigrarea se sâverșesce în 
liniște și fără sgomotă, așa că puțină 
s’a aurită de ea, deși se sâverșesce în 
mase multă mai mari, decâtă în Ungaria 
de susă. Și ce mijldce credeți c’au gă
sită „înțelepții11 deputațl unguri pentru 
a-o împedeca? înființarea unui Kultur- 
egylet! Apoi sâ nu pufnescl de rîsă ? 
Nu scii ce sâ 4i°i> cum observă și „Sieb. 
Deut. Tgbltt.w, e mai mare nesciința, orbirea 
ori fanatismulă ? Bieții „patrioțl" și-au 
perdută sărita, er Sâcuiulă Beksics, sub
scrisă în apelă ca referentă, va fi rî- 
cjendă în pumni, că i-a putută duce pe 
ghiață. Nemaghiarii de dinoolo de 
Dunăre voră ave cu o comediă mai 
multă.

Filoxera maghiarisătii voescă pa- 
trioții sâ o introducă și în SZawma, der 
acolo li-se înfundă iute mâța ’n sacă. 
„Agramer Tagblattu vorbindă de poli
tica maghiară față cu naționalitățile din 
Ungaria, dice,'că rassa maghiară formeză 
de faptă minoritatea în conglomeratulă 
poporeloră din țârile coronei St. Ștefană 
și de aceea se lucreză cu tote mijlocele, 
ca acestei rasse sâ’i introducă puteri 
prdspete, atâtă fisice câtă și intelectuale, 
din alte naționalități ale Ungariei. Des
pre aceste uneltiri raporteză, (jice foia 
croată, fiarele române din Ardelă, isto- 
risesoă sărmanii Slovaci, ai căroră copii 
în cea mai fragedă etate li-se răpescă 
părințiloră, pentru ca sâ fiă crescuți ca 
maghiari în Ungaria de josă. Acum 
Kulturegyleturile au plăcerea, cum se pare, 
a’șl întinde uneltirile loră și în Slavo
nia Croației sub pretextă, ca pe cei 
50,000 de Maghiari de acolo sâ’i păs
treze rassei maghiare. „Admițendă, cjioe 
fdia croată, că ar fi ațâța Maghiari, cari 
se bucură de ospitalitatea Croației, în- 
trebămă: cum are de gândă reuniunea 
să’și împlinescă acestă misiune. Cunos
cuta lucrare agresivă și violentă a Kul- 
turegyleturiloră trebue să deștepte în 
fiă-care patriotă croată cea mai mare 
îngrijire și să facă pe guvernulă croată 
a-le interzice orl-ce activitate în țeră, 
sâ’i apere țării dreptulă său de casă, pre
cum e datoria fiă-cărei țări față cu ele
mentele străine periculdse. Raportulă de 

ac}I ală Croației cătră Ungaria, cu tdtă 
înțelegerea reciprooă oficială, numai bună 
nu e. Țera cu sufletulă ei rănită se 
luptă în contra volniciiloră maghiare și 
e revoltătoră a aucji, că o reuniune, 
care prin faimdsa ei activitate șl - a 
atrasă disprețulă generală ală tuturoră 
dmeniloră ou adevărată iubitori de drep
tate, vrea să-și estindă lucrarea sa și în 
țera năstră. Cu scârbă a audită Croația 
soirea, că o reuniune, care s’a făcută 
vinovată de o procedere atâtă de revol- 
tătore, cum e răpirea copiiloră slovaci, 
cuteză și numai a se gândi, că guver
nulă unui poporă slavă i-ar pute per
mite o activitate în țeră. Durere, Ma
ghiarii au învățată să judece poporulă 
croată după bărbații cari-’lă represintă 
oficială — cum e bunulă patriotă ma
ghiară br. Khuen Hedervary — și por- 
nindă dela acestă falsă părere, potă cu
teza a crede, că poporulă Croației va 
privi în liniște uneltirile reuniunei d’a 
câștiga proseliți.. în interesul ideii Maghia- 
riei mari. Ne crede, precum se vede, 
deja destulă de bătuciți, ca să putemă 
suferi chiar amestecă în oele mai intime 
raporturi ale nostre din partea unei ast- 
felă de monstruose reuniuni. Der se în
șelă forte. Sufletulă poporului va lucra 
cu tdtă puterea în contra astorfelă de 
uneltiri de maghiarisare și nici ună gu
vernă oroată nu va fi in stare să resiste 
indignațiunei morale a poporului pentru 
ună astfelă de atentată. Trebue să simți 
scârbă în fața depravației morale, care 
cu astfelă de mijldce vrea să facă pe 
Slavi heloțl ai unei naționalități stră
ine!... Să nu uite Maghiarii nici-odată, 
oă în acestă țeră autonomă politicesce 
și teritorialicesce ei suntă streini, și ca 
atari trebue să aibă considerare față cu 
țera și cu poporulă croată... E timpulă 
a-i lămuri Kulturegyletului punctulă de 
vedere croată !u Cum vedemă, Kul- 
turegyletiștii îșl găsescă nănașulă în 
Croația!

Sașii din Ardealu voră ține în 5/17 
Iunie ună congresH în Sibiiu, pentru re- 
visuirea programului națională și pentru 
a se pune la cale o reformă în viâța 
internă a poporului săsescă. In apelulă 
adresată alegătoriloră sasi, pentru a lua 
parte la congresă, se dice, că e vorba 
d’a se desbate asupra mijloceloră și căi- 
loră oe au să ducă la reîntărirea poporu
lui săsescă, pentru a’șl pută dovedi pu
terea sa pe tărîmulă economiei, ală vieții 
sociale, ală culturei spirituale, în comună 
și în comitată. După organisarea de 
pănă acum a poporului săsescă, acesta 
primia îndemnă pentru activitatea sa 
publică de regulă dela deputății sași din 
dietă, și după cum erau aceștia, guver
namentali ori oposiționall, astfelă erau 
și impulsele loră și activitatea poporu
lui săsescă. Din causa acesta s’au ivită 

discordii în poporă, care numai bine nu 
i-a putută aduce. Pentru înlăturarea 
acestui rău și pentru a se face cu pu
tință o conlucrare comună a tuturoră 
Sasiloră, fără deosebire de partidă, pe 
celelalte tărâmuri, dâoă pe celă politică 
nu se potă uni, s’a convocată congre- 
sulă amintită. Etă în ce va consta vi- 
itdrea acțiune a Sasiloră pentru întări
rea, susținerea și desvoltarea națională 
a poporului săsescă: a promova progre- 
sulă economică la țâră și la orașă, amă- 
surată timpului de față; a întări gimna- 
siile, a le mări dotațiunile, a concentra 
seminariile; pe târemulă vieții comunale 
și comitatense a apăra autonomia comu
nei și comitatului, a apăra starea de 
dreptă a poporului sasă, viața lui națio
nală și culturală; a desvolta administra- 
țiunea bisericescă, a îngriji de crescerea 
preoțimei, academice și neacademice. 
Necesitatea acestei uniri a tuturoră Sa
siloră e cu atâtă mai mare în viâța lui 
internă economică, socială, culturală și 
națională, cu câtă chiar și pe tăremulă 
politică e nevoiă a se aduna cu toții 
sub ună stegă în fața proieotului de lege 
privitoră la grădinile și asilurile de co
pii, care taiă fără considerația în vieța 
familiară. Acestea suntă căușele, ce 
au făcută necesară convocarea con
gresului.

Asupra unei cestiuni îngrijit&re se îm- 
părtășesce din Peșta următorele: Avândă 
în vedere pregătirea de luptă a armatei 
ndstre, starea artileriei pretinde cea mai 
mare îngrijire. Dela marele răsboiu din 
1870/71 nu s’a putută ține pasă cu ino- 
vațiunile continue pe tăremulă artileriei, 
din causă că nu s’a dată ooasiune pen
tru acesta, decâtă pe timpulă ocupațiunei 
Bosniei. Franța a cheltuită sute de mi- 
lidne pentru artileria sa și adl e stăpână 
pe situațiune. Germania n’a ajunsă să 
aibă efectivulă artileriei francese, fără a 
mai vorbi de preponderanța numerică a 
armatei francese, ba se pare, că în acestă 
privință silințele ce și-le dau cele douâ 
mari puteri d’a se întrece una pe alta 
nu se voră sfârși decâtă printr’ună râs- 
boiu. Rusia tăinuesce numărulă bate- 
riiloră sale, der se pare, că contele Moltke 
are dreptate când cjice, că acjl ne putemă 
aștepta la surprinderi și din partea ei. 
Artileria ndstră are adl efectivulă de pace, 
întrebarea, că ore la timpulă său fi-va 
cu putință să se acopere enorma trebu
ință de dmenl și cai față cu puterea 
deja acum preponderantă a artileriei ru- 
sescl, trebue sâ însufle îngrijiri ori-cărui 
soldat cu judecată sănâtâsă. Oonsiderațiu- 
nile de economia le găsimă pre cutezate 
și periculose și nu cu puțină îngrijire 
privimă la rândurile fdrte rare în statulă 
concretuală ală oficeriloră de artileria 
activi și de reservă. De aceea nu trebue 
sâ ne surprindă, decă ministrulă de râs- 

boiu va presenta ună proiectă pentru 
sporirea artileriei. Deosebită atențiune 
merită, după starea cadreloră oficeriloră 
de artileriă, remonții (caii), a căroră ca
litate nu oorâspunde nicldeoum ootiuge- 
loră (Lafette) cele grele de feră ale tu- 
nuriloră ndstre. Prețulă de cumpărare 
ală remonțiloră de artileriă s’a urcată 
fdrte multă și sâ nu se uite, că espor- 
tulă liberă de cai nu ne va pune înpo- 
sițiune a acoperi marea trebuință de cai 
pentru casulă unui râsboiu, decă nu se 
voră lua încă în timpă de pace măsu
rile necesare". Nu cumva se va opri 
esportulă de cai? Triste semne de 
pace.

Dinafară. Deplina pregătire de răsboiu 
a graniței ostice francese e glorificată de 
diarele francese cu deplină mulțămire. 
Despre destoinicia administrației francese 
de râsboiu se esprimă 4iarel0 forte mă- 
gulitoră. In ținuturile, pe unde a călă
torită președintele republicei Carnot, po- 
porațiunea mereu se gândesce la răulă 
necesară, la râsboiu, care pote isbuoni 
acjl-mâne. Personalulă și materialulă de 
mișcare ală societății căiloră ferate os
tice stă gata a primi și a esecuta ordi- 
nile de mobilisare, funcționarii căiloră 
ferate suntă disciplinați milităresce, lo
comotivele și vagonele suntă esaminate 
în gradulă celă mai mare ală destoini
ciei de prestațiune în privința technioă. 
In Belfort suntă 8000 de soldați, trupe 
de elită, care în mișoare și în mânuarea 
armeloră se deosebescă de grosulă ar
matei în modulă celă mai avantagiosu 
Vederea acestora trupe influințâ asupra, 
poporațiunei civile atâtă de încuragiatoră, 
încâtă mai că ar dori să isbucnescă răs- 
boiulă. In citadelă nu e nici o uneltă 
de râsboiu nefolositore, se vede bine, 
că tote suntă gata pentru o luptă ime
diată. Casematele suntă întocmite pen
tru a cuprinde 3000 de ostași și 2000 
de vite, jură împrejură în distanță mare 
se întîndă forturile, care facă impresiunea 
că Belfortulă nu se pote cuceri. Precum 
se scie, Carnot s’a esprimată, între al
tele, că nu doresce ca Franța sâ fiă 
adusă în necesitate d’a fi elfi organisa- 
torulă victoriei, cum a fostă renumitulă 
sâu strămoșă. NicăirI nu s’audă plân
geri asupra sarcineloră militarismului, 
nici nu s’aude cerându-se desarmarea; 
din contră Francesulă privesce cu ticnă 
patriotică la starea întocmiriloră militare 
naționale, mai alesă la pregătirea de 
râsboiu pentru durată la granița de că
tră Germania, și nu s’ar da îndârâtă dela 
nici o nouă jertfă, decă specialiștii mi
litari i’ar arăta o lacună, ce ar trebui 
umplută.

Doine din Bihoru,
culese și publicate d; I, Koevary.

Inimă, inima mea, 
Rabdă, nu mâ totă durea,
Că n’am cu ce te ’mbia, 
Departe de țera mea.
Că se fiu în țera mea 
îndată te-așl îmbia 
Cu o bucată de pită 
Cu lacrimi picăturită 
Dela maica mea primită.

*
Lasă-mâ doră la maica, 
Că mi-I coptă cânepa;
Așa-i cânepa de cdptă — 
Paserile ’n gur’o pdrtă;
Și-așa-i cânepa de dulce — 
Paserile’n gur’o duce.

*

D’așa-’să de străină ’n țeră, 
Ca sâcara ’n grâu de veră; 
D’așa-’să de strâină’n sată
Ca sâcara ’n grâu ourată.... 
— Străină străinătate
Nu mâ ’nstrâina departe, 
Că n’am maică sâ mâ cate;

Am ună tată, nu mâ crede, 
Pe maica-i pajiște verde.

*

Pe calea de șe4âtore
Pote crește erbă mare, 
Maică, de-a mele picidre;
S’o cosescă cosașii,
S’o adune iobagii;
Iobagii la boi s’o deie,
Boii ’n corne sâ o ieie, 
S’o arunce peste viă, 
Sâ nu mai fiă sclăviă.

*

Totă lumea-i dintr’o viță 
Numa io-’să mai singuriță ;
Totă lumea-i dintr’ună ndmă, 
Numa io pe nime n’am.

*

Cine n’are maică dulce
In lume se pote duce;
Cine n’are nici ună frate
N’are nici o direptate;
Cine are-ună frate, doi
Tâtă direptatea-i a lui.

*
Birâule, hoi birâu,

Nu purta pe nana*)  râu,

•*) nană-mândră, lele. Belfienii de obște 
dictL nană în locă de mândră.

**) grajdă.
***) Mită-destre, în taina sătmăreniloru- 

iușă.

Că de când m’am robită eu
Ai casă și iștălâu**)  
Și ți-le-oiu face perneu. 
Patru boi suciți la cdrne, 
Cornele le-oiu pipăi 
Casa io ți-oiu pîijoli 
Și de boi te-oiu mântui, 
Eu cu nana totă oiu fi.

*
Puseiu șeua pe murgu 
Luaiu drumulă de-alungu;
Când fuseiu p’ângă nana 
Murgu ’ncepe-a rîncheza. 
Legaiu murgu de ferestă 
Mâ băgai la nana ’n casă, 
Nana-mi puse cina’n mesă 
Eu cinai și mai râmase.
Nana prinde-a mâ mustra 
Cum c’am cinată la alta;
Mâ juramă și nice prea, 
Că știamă, că-i tocm’asa.

*
Pasere de pe câmpiă

pi cătră nana sâ vie,
Că s’au coptă strugurii ’n viă ; 
Și s’a dată o cioră negră 
Rupse strugurulă cu crengă 
Și-lă arunca pe câmpiă 
Se făcu buciumă de viă, 
Pe buciumașă strugurașă 
Și-lă apucă-ună feciorașă. 
Și-o fată din graiu grăia: 
„Ia-mâ feciorașă pe mine, 
Că măicuța mi-a da mită***)  
Ție ți-oiu fi de ispită/1
— Feciorulă din graiu grăia: 
„Eu fată nu te-oi lua, 
Că-mi pari scurtă în picidre, 
Maichii-i trebe țesetore.11

Betfia, 1890.

Nici n’a foștii, nici n’a fi.
— Snovă. —

A fostă ce-a fostă, că de n’ar fi 
fostă nu s’ar povesti, a fostă odată ună 
vânătoră mare, care avea trei feciori, 
asemenea vânători mari. Tatălă fecio-
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adunări din causa reședinței scaunului 
comitatensă; în urmă la rugarea mai mul- 
toră membri ai congregațiunei comita- 
tense, Cornițele supremă pentru desba- 
terea aoestei cestiunl delicate a convo
cată pe 12 Iuniu stila nou adunare 
generală estraordinară, la care amă și 
primită deja invitările. Este deci tim- 
pulă prea potrivită a discuta puțină 
asupra ținutei Româniloră, respective a 
membriloră Congregațiunei față de acestă 
cestiune.

Scimă toți, cari cunoscemă afacerile 
comitatense, că în anulă trecută reușirea 
vice-comitelui, care a luată în programa 
sa transpunerea scaunului oomitatensă la 
Satu-mare, numai voturile Româniloră 
o-au mijlocită, avândă majoritate de 
51 voturi. Rămâne însă întrebarea, că 
bre membrii români desbătut’au bine 
acestă cestiune și află și astăc}! a fi mai 
bine a se alătura la partida sătmărână, 
seu a vota cu aceia, cari se luptă pentru 
status quo în comitată!

Aceia, cari pledâză pentru Satu- 
mare, se provocă ca la argumentulă celă 
mai puternică la împrejurarea, că Satu- 
marele e în centrulă comitatului, prin 
urmare mai acoesibilă din tote unghiu
rile comitatului. Acestă argumentă însă 
astăcjl, când comitatulă e traversată în 
mai multe părți cu linii ferate, slăbesce, 
— și nu pote sta contra reminiscințeloră 
nostre durerose, ce le avemă față de 
Satu-mare.

Scimă, că naționalitățile din comi
tată au trăită în pace și liniște lângă 
olaltă, lucrândă fiă-care pentru binele 
său, pănă ce i-a plesnită în minte Sată- 
marelui de a pune pedecă înaintărei 
năstre culturale naționale prin înființarea 
societății Szecheane, a cărei lucrare pre 
durerosă toți o-amă văcjută în trecută... 
Ună orașă preocupată de asemenea spi- 
rită este ore vrednică de a fi ridicată 
chiar prin voturile Româniloră?

Der promisiunile din partea partidei 
Sătă-mărene, făcute în favorulă Româ
niloră la alegerile din tomnă, unde au 
rămasă ? Unde suntă amploiații români 
aleși ou ajutorulă loră ?

A sosită timpulă să le arătămă, că 
fără concursulă nostru nici una, nici alta 
partidă nu-șl pote elupta majoritatea; 
si ne unimii într’o partidă națională, care 
deși acll puțină la numără, der conside
rabilă... Să ajutămă cu voturile nostre 
Careii, ca să se convingă, că și Românii 
aceia desconsiderați, uniți în cugetă și 
simțiri, potă să pună pedecl nisuințeloră 
loră.

Timpulă e scurtă pentru de a ne 
pute aduna într’o conferință prealabilă. 
Mai consultă va fi, dâcă se voră aduna 
toți membrii români în diua de 12 Iuniu 
la șeâla nostră română din Oarei, de 
unde după o scurtă consfătuire în frunte 
cu Vicariulă, să mergemă la desbaterea 
cestiunei.

dulă agricolă ală comitatului și pe anulă 
1890/91 o dotațiune pentru a se da ca 
stipendii școlariloră dela școlele speciale 
de industriă din Sibiiu. Conformă ho- 
tărîrei oomisiunei agricole a comitatului, 
se voră împărți: 6 stipendii â 50 fi. pentru 
școlarii dela școla industrială de lemnărită 
și 5 stipendii â 30 fi. pentru școlarii dela 
școla specială de oismărită. Stipendiile 
se voră distribui în rate lunare â 5 fi. 
Cursulă la șcdla industrială de lemnărită 
se începe la 1 Septemvre 1890 și durâză 
10 luni, 6r celalaltă la 1 Oct. și dureză 
6 luni. Cererile se adreseză la vice-co- 
mitele comit. Sibiiu pănă în 20 Iunie 
n. Documetele: Atestatulă de incolată, 
testimoniulă școlară, atestată de pau
pertate, atestată dela măestru și ates
tatulă despre primirea în școla respec
tivă ; concurenții din comitatulă Sibiiu 
suntă preferiți.

* *

rului lăsă cu limbă de morte, să mergă 
la vânată prin totă lumea, numai în 
„munții Crinului la vatra Molidului14, 
unde, în locă de erbă, mărgăritarl crescă, 
să nu mergă, că de voră merge, rău 
voră păți ei acolo.

Bătrânulă vânătoră muri, er feciorii 
lui începură a umbla la vânată, în susă, 
în josu, în tote părțile. In urmă nepu- 
tându-se suferi se duseră și în loculă 
oprită de tată-s’o. Acolo au vânată ei: 
celă mai mare 50 de vulpi, celă mij
lociu 100 de lupi, âr celă mai mică 100 
de căpridre.

Dau să-și facă ceva de mâncare, 
der n’aveau focă. Feciorulă celă mai 
mare se suie într’ună copaciu înaltă, din 
vârfulă căruia văt^u într’o poiană depăr
tată ună focă mare. îndată ce vădii elă 
foculă se duse după focă, dâr ce să-i 
vadă ochii? Lângă focă ședea ună omă 
cu ună ochiu în frunte mare câtă o 
râtă de cară. Omulă ăsta rogu-vă, 
frigea într’o frigare pe ună altă omă.

„Dă-ml puțină focă44, îi dise fecio
rul Q cam spăriatu.

Hirotoniri. Sâmbătă dimineța în săp
tămâna trecută s’a hirotonită întru pres- 
biteră clericulă absolută loanu Budoiu 
pentru par ochi a Câmpurl-Surducă, tractul 
prot. Ilia ; âr Duminecă în decursulă ser
viciului divină Victoră Cupșa, clerică ab
solută alesă parochă în Mogoșa, tract, 
prot. Deșiu; întru diaconă Ilaria Reittl, 
alesă parochă în Portă, tractulă Brană.

** *
19 ani in coteță de porci. Se scrie 

din Alba regală, că în dilele trecute po
liția de acolo a descoperită ună lucru 
ne mai aucjită. Se adeveri adecă ves
tea, că Remesey Andras, șl-a ținută ună 
copilă timpă de 19 ani într’ună coteță 
de porci, lipsită de lumina dilei și ză- 
cândă pe nisce gundie murdare și pu
trede. Cotețulă abia este de câteva urme 
de lată, er copilulă nu s’ar păre a fi mai 
mare ca de 2—3 aul. Elă este surdă, 
mutășiorbă, er piciorele și mânile îi 
suntă așa de slabe și uscate, încâtă nu 
și-le pote rnișoa. Poliția l’a dusă numai 
decâtă în spitală.

Ce sufletă îndrăcită de părinte!
** *

Maialultl studențiloră dela gimnasiulă 
română din Năsâudu se va ține la 26 
Maiu st. v. (7 Iunie st. n.) în „Cas- 
trulă44 din NăsSudă, eventuală în sala 
de gimnastică. Prețulă intrărei : de per- 
sonă 50 cr., în familiă 30 cr. Inceputulă 
la 10 ore a. m.

* * *
Sinucidere. Mercurea trecută a fostă 

găsită sub delulă turciloră, nu departe 
de canalulă Timișului dela marginea Bra
șovului, cadavrulă tînârului comerciantă 
Constantină Steflea din Sâliște, care se 
împușcase din oausa unei bole nevinde
cabile. _________

Gestiunea metropolei comitatului Satu-mare.
Deja ună ană, de când între orașele 

Careiulă-mare și Satu-mare s’a încinsă o 
luptă înverșunată în foile locale și din

SOIRILE PILEI.
Emigrarea la America ia în comita- 

tulă Zemplinului proporțiunl înspăimen- 
tătâre. La 30 Maiu gendarmeria a es
cortată la S. A. Ujhely o câtă de 15 
țărance și 7 țărani, cari porniseră Ia 
America fără pașaporte. Tote femeile, 
ai cărorQ bărbați «until deja în America, 
plecaseră cu copii cu totă. Intrega câtă 
a foștii escortată la căminulă său, în 
Lasztomer din cerculă Nagy-Mihâly și în 
Zamuts din cerculă Sztropko.

Și șoviniștii speră să împedece emi
grarea prin mijloculă maghiarisării, cum 
se ’ncercă în Țâra ungurâscă dincolo de 
Dunăre! Apoi mai poți (Ț06) că au ca
pulă între urechi acești omeni, când 
tocmai mijlooe, care provocă emigrarea 
folosescii ?

* * «
Flotila de pe Dunăre se va spori în 

modii însemnată de cătră Austro-Ungaria. 
Afară de monitorele „Maros44 și „Leitha44 
se voru construi încă patru monitore cu 
putere de 350 cai și cu câte trei tunuri, 
precum și două baterii litorale în Sem
ințe și îu Ada-Kaleh.

* * *
Invagonare de probă. Joi diminâța, 

ună batalionă din regimentulă 31 de 
liniă din Sibiiu, în frunte cu musica re
gimentului, trecu prin orașă cătră gară, 
pentru a săvârși o învagonare de probă. 
Proba a reușită și batalionulă s'a în- 
torsu în casarmă erășl în cântecele mu
și cei.

* * *
Cursă de industria in Bucovina. Pă

rintele Iraclie Porumbescu, parochă în. 
Frătăuțulă nou, împărtășesce în Revista 
Politică,u că a primită dela d-lă Moianil, 
învățătoră de industria de casă și de mână 
la Seminarul „Andreian11 din Sibiiu, soirea 
hotărîtă, că d-sa va merge se conducă 
într’acestă ană cursulă de industriă din 
Frătăuțulă-nou resp. să instrueze pe 
elevii de ană în alte lucruri decâtă cele 
ce le-au învățată ei în anulă trecută, și 
deci invită pe toți cursualii de ană și 
pe alții, cari ară fi aplecați a participa 
la acelă cursă industrială de acolo să i-se 
insinueze pănă celă multă la finea lui 
Iunie a. o., după care insinuare densulă 
fiă-căruia din D-loră le voru comunica 
în deosebi condițiunile participării la 
cursă și programulă învățământului în 
acestă ană. * * *

Alegere de protopresbiteră. Marți a 
treia fii de Rusalii s’a săvârșită alegerea 
de protopresbiteră ală tract. Făgărașului 
sub conduoerea d-lui protopresbiteră și 
profesoră seminarială Ioană Popescu. 
Alesă a fostă actualulă administratoră 
protopresbiterală, d-lă Iuliu Dană, uuiculă 
concurentă.

*
Stipendii. Comitetulă municipală ală 

comitatului Sibiiu a încuviințată din fon-

Nu putemă durmi și mai departe ; 
amă abusa de încrederea poporului, oare 
ne trimite în numele său, dâcă amă pur
cede și mai departe despărțițl deolaltă, 
servindă fiă-oare intereselorh particulare, 
ori personale.

Amă primită maudatulă loră, avemă 
de a ne lupta din răsputeri, ca și po- 
porulă nostru să se buoure de acele 
privilegiurl, ce i-le întindă legile sanc
ționate ale patriei. Pote lupta nostră 
va fi zadarnică, dâră vomă avâ consci- 
ința liniștită, că amă făoută, câtă ni-a 
fostă cu putință.

La luptă deci pe tote terenele so
ciale! Unirile suntă armele oele mai pu
ternice; — să ne unimă și noi și Dum- 
ne4eu, care vegheză asupra nostră, ne 
va ajuta! L. M.

Nouă mișcare de naționalitate.
„Kolozsvar44 dela 2 Iunie n. c., 

vorbindu de adresa sinodului pa- 
rochialîi gr. or. din Brașovâ, cătră 
Părintele Metropolitu Miron Ro
manul, scrie următdrele:

„Sinodulă parochială ală bisericei 
gr. or. din Brașovă face politică, cu tâte 
că bisericiloră nu li-ară fi permisă să 
politiseze. Sinodele paroohiale suntă 
chiămate a se ooupanumai cu resolvarea 
afaceriloră curată bisericescl ale paro- 
chiei, der nu cu aceea ca să ia parte în 
curentele politice și să se nisuescă oa 
credincioșiloră aparținători confesiunei 
față c’ună proiectă de lege seu altulă 
să le dea direcțiune cum să ia posițiă 
în contra lui, când acele proiecte de 
lege nu atingă nici interesele bisericei, 
nici ale religiunei.

E vorba de Kisdedovurl.
Sinodulă parochială ală bisericei gr. 

or. din Brașovă a luată la desbatere 
acestă proiectă de lege și resultatulă 
desbateriloră a fostă, că membrii din 
consiliu nefiindă în genere îndestulițl cu 
disposițiunile proiectului au înaintată 
ună apelă cătră Metropolitulă Mironă 
Romană, ca să ia posițiune în contra 
proiectului și să apere interesele națio
nale ale poporului română în totă mo
dulă posibilă din parte-i.

Ce-lă supără pe acestă senată bise- 
ricescă ?

In representația sa senatulă deolară 
forte francă, că scopurile umanitare 
ale guvernului în afacerea Kișdedo- 
vuriloră suntă numai o cursă pentru 
prinderea naționalitățilorh ; adevăratulă 
scopă ală proiectului este înstrăinarea 
tineri mei române de naționalitatea sa și 
astfelă și de cătră biserică. Proiectulă 
acesta nu țintesce nici la mai multă, 
nici la mai puțină, decâtă a răpi din 
mijloculă familiei pe copii, pe ținerile 
mlădițe ale națiunei, tocmai atunci, când 
ar ave cea mai mare lipsă de ea pentru 
a se pute desvolta și când are să li-se 
imprime pe frunte și în inimă, timbrulă,

„Ți-oiu da, dâcă mi-i spune o po
veste, cum nici n’a fostă, nici n’a fi44, 
răspunse omulă c’ună ochiu în frunte.

„Ți-oiu spune44, dise feciorulă înce- 
pendă povestea.

„Asta am. mai audit’o44, dise uriașulă 
și prindându-lă l’a legată și l’a pusă 
sub scaunulă pe care ședea.

Ală doilea fecioră văijendă, că fra
tele său mai mare nu mai vine cu fo
culă s'a dusă să vadă ce s’a făcută cu 
elă? Der și acesta a pățită, ca și fratele 
său mai mare.

i

In urmă porni la drumă ală treilea 
fecioră și celă mai mică. Ajungândă 
elă la foculă, unde erau frații săi legați, 
s’a cătrănită focă și răstindu-se a cerută 
focă dela urieșă.

„Ți-oiu da, de mi-i spune o poveste, 
cum nici n’a fostă, nici n’a fi44, răspunse 
nămila de omă.

„Ți-oiu spune44, (Ț30 feciorulă, „numai 
să taci pănă voiu sfîrși eu cu poves
tirea44.

„Voiutăce44, dise omulă, er feciorulă 
începu să povestescă astfelu:

„Când eram în pântecele mamei 
mele, tata m’a trimisă după apă la o fân
tână afundă, și cum am picată nu soiu, 
destulă că pe sub apa cea din fântână 
am dată de altă apă lată câtă o țeră 
întregă. Umblândă încoce și’ncolo m’am 
întâlnită cu Dumnedeu și cu sfântulă 
Petru; ei amândoi erau desculți. Mi-au 
cerută opincile mele și eu îndată m’am 
pusă josă și mi-am trasă pielea dela 
genunchi în josă și le-am făcută din 
ea opinci. Când era se-ml plătescă, ei 
s’au înălțată la ceră, eu mi-am făcută o 
scară și hai după ei. Când am ajunsă 
în ceră, Dumnezeu și cu Sf. Petru îm- 
blătiau grâu într’ună verfă de plopă, 
în care paele sta, grâulă pica și după 
ce l’au făcută grămedl l’au dusă la 
tergu, l’au vândută, mi-au plătită opin
cile, er cu banii ce i-am căpătată mi-am 
cumpărată pleve, din care mi-am făcută 
o funiă cu care m’am coborîtă ârășl pe 
pămentă. Der fiindcă nu vream sâ ră
mână tocmai pe pămentă, m’am cufun

dată josă, josă pănă ce într’ună locă 
m’am întâlnită cu tată-meu și cu tată- tău. 
Tata era olară, tată-tău măgară. Tata 
câte ole făcea, atâtea în capulă tată-tâu 
le spărgea44.

„Minți44, dise omulă c’ună ochiu în 
frunte, ne mai putândă suferi hula și 
minciuna feciorului.

Feciorulă atunci i-a dată una c’ună 
bâtoiu de i-a sărită capulă uriașului la 
o parte; a deslegată apoi pe frații săi 
și s’au întorsă cu toții la casa loră pă- 
rintescă. De atunci ei n’au mai mersă 
se vâneze în loculă oprită, der nici po
veste ca a lui nu s’a mai audită de 
cându-i vilegu.

(Audiții. dela Harany)

Comunicată de N. Miliăescii.

ZLTe-vsbsta, leneșă.
— l’oesiă poporală. —

Nevasta lui G-rigorașă,
Gu pole din Mediașă,

Cu bărbatu s’a vorbită
Și bine s’a socotită: 
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pe care suntă datori a'liî pâcȘi !n t<5tă 
vieța lorii.

Copilului românii așader, în locă de 
a se cresce în spiritCL românescă în fra
geda sa etate, i-se picură în sufletă ve- 
ninulii înstrăinărei pentru ca mai târ- 
diu să fiă ori și ce numai Românii nu.

Celti mai mare rău îl0 află sinodulti 
bisericei din Brașovă în acele disposi- 
țiunl ale proiectului, cari cjică, că copiii 
români suntii siliți a învăța în asilurile 
de copii pe lângă limba loră maternă și 
o limbă streină: limba maghiară, lucru 
care încurcă în sufletulti și în mintea 
copilului conceptele așa, că prin acdsta 
este împedecată în mare gradă și des- 
voltarea lui corporală. Năcazti e și aceea, 
că guvernulă îșl susține față cu aceste 
institute și dreptulă de inspecțiune și 
controla.

Ce va face Mironii Romană cu a- 
cestă apelă, nu scimă; der dăcă Mironii 
Romanii voesce să resolveze bine acestă 
oestiune, la totă casulă va avă să res- 
crie acelui sinodă și să’i spună, că în 
viitorii să nu se mai vaete „în numele 
poporului româna. Decă prin ceva s’ar 
vătăma biserioa și în deosebi interesele 
bisericei gr. or., atunci sinodula biserioei 
gr. or. din Brașova pdte să-și esprime 
vederile sale, ddr altfelă, ca sinoda nu.

Noi adese-orl amă accentuata și si
liți ne vedemG a acentua și acum, că în 
genere cjîsîî biserica gr. or. încă nici pănă 
acum nu este în curata, că ce-i este ier
tata — și ce nu? Ea pe lângă cestiu- 
nile bisericescl tracteză și Gestiunile na
ționale și politice; se face apărătdrea 
întregului popora, cum o arată acesta și 
casula de față. Decă sinodula din Bra
șova declară proiectulă de lege oa peri- 
oulosă din puncta de vedere confesio
nala și religiosă, pentru-că pe copiii, ce 
se țină de confesiune, îi amenință peri- 
culula cesta seu cela — trecă-ducă-se; 
der când sinodula suleveză cestiunea de 
naționalitate și ia rolulă de agitatorG în 
contra unora închipuite vătămări ale na
ționalității: acesta nu este iertata și trece 
peste cercula competinței sale, care cercă 
trebue să’lă respecteze.

Sinodula parochiala din Brașova de 
bună semă a voita să pornescă prin 
acesta o mișcare generală în țeră. Ela 
a vruta să fiă cela dintâiu, acolo la spa
tele „Gazetei“, care a vruta să mâne 
înainte curentulă. Nu peste multă voma 
audi, că esemplolă Brașoveniloră l’a ur
mată căsta seu ceea biserică.

Facă-o! Astfelă de amestecă în po
litică a bisericei răsăritene îi va aduce 
primejdii pe capă. Aceluia, care nu scie 
să umble cu cuțitulă și pe lângă pâne 
mai taie și în soții săi, i-se ia arma din 
mână.

La oele enunciate în apelă nu avemă 
ce să reflectămă, pentru-că n’avemă la 
ce să stămă.de vorbă cu acela, care mai 
voesce ca copilulă să fiă socotită întră 

vite și nu întră omeni, și oare nu-i ca
pabilă a cuprinde cu mintea lipsa ge
nerală și ardătore t. asileloră în țera 
ndstră.

Din aceeași 4b îQ care a apă- 
rutu acestu articulu, este datată și 
următdtrea nenorocită circulară a 
Metropolitului Miron Romanul, 
pe care cu adencă mâhnire și du
rere sufletescăo reproducemă după 
„Telegraful^ Romântî:“

Cerculariu
cătră toți protopresbiterii și administratorii 
protopresbiterali din archidiecesa Transil

vaniei.
La îndemnulă unoră cjiare, care suntă 

deprinse a nu cruța chiar nici biserica 
și instituțiunile ei pentru a pune în agi
tare spiritele și a înscena demonstrațiunl 
de natură politică, s’a pornită deja în 
cjilele din urmă o mișcare cu scopă, ca 
sinddele nostre parochiale să ia posițiune 
și anume să se dedare în contra unui 
poiectă de lege pentru asilele de copii 
mici.

O astfelă de mișcare pusă în cur
gere și continuată în sînulă bisericei 
nostre, ușoră pote să aducă periculă 
asupra instituțiuniloră cardinale ale sta
tutului nostru organică, fiindă evidentă, 
că afacerea acâsta de natură politică de 
felă nu cade in competința sinddeloră 
parochiale.

Aflu der de bine a interveni la în- 
tregă clerulă și poporulă archidiecesei 
mele cu sfatulă meu și cu admonițiunea 
archierăscă: ca să suprime totă feliulă de 
mișcare în direcțiunea indicată și să se 
ferescă de a pune în discusiune pe te- 
renulă biserioescă cestiunl de natură po
litică, cum este cea a asileloră mențio
nate, avândă de altcum în vedere, că 
orgauele superiore bisericescl nu-șl voră 
perde din vedere datorința de a faoe 
la loculă și timpulă său — și fără im- 
pulsă din partea mulțimei — totă ce 
pretindă interesele sântei nostre bise
rici.

In specială Te învită pre titulată 
D-Ta, ca comunicândă acestă cerculariu 
ală meu clerului parochială spre orien
tare și spre strînsă observare, să fii cu 
totă atențiunea la mișcările, cari sepotă 
ivi în tractulă ce-lă conduci, și după 
trebuință să întrevinl și în personă spre 
împedecarea porniriloră, care potă fi 
pentru biserica ndstră și pentru institu
țiunile ei numai stricăcidse; astfelă ră- 
mâindă atâtă pre titulată D-Ta, câtă și 
celelalte organe bisericescl răspuncjă- 
tore, fiă-care în sfera sa, pentru urmă
rile porniriloră nesocotite, cărora nu voră 
fi resistată cu destulă energiă.

Sibiiu, 21 Maiu 1890.
Mironii Romanul m. p.,

archiepiscopU.

Veni-voră Rusalile
Nu s’oră ține firele,

Vine vremea cătră tomnă, 
Pânza stă ca și o domuă.

Gând mă duceam undeva
Gându totă la pâuză 'ml sta :

Cum ași pute să o gată
Să nu-mi esă vestea’n sată.

Vădă, că vera a trecută
Pânza nu-o-am mai țăsută,

Trage-o voiu de pe răsboiu, 
Și oiu pune-o în lădoiu,

Pănă cătră primăveră
Când voiu soote-o er afară.

Doră oiu pute să țesă,
Ca din gânduri să mai iesă.

Multă mă mai mustră bărbatu
Că nu’să bună nici de dracu,

Batără elă ar pute face
Ca mie să ’ml deie pace,

Că elă încă vede bine,
Câtă năoază este pe mine,

Că de n’ară fi sărbători
Eu așă lucra mai cu sporiu.

Der din PascI pănă’n Rusall 
Ținui Vinerile mari.

Esamene Ia sate.
Asuagiulii de joșii, 27 Maiu 1890.

Domnule Redactoră! Sub titula „Esa
mene la sate“ ați binevoită a desohide 
în coldnele veteranei ndstre „ Gazeta Tran
silvaniei ună locă fdrte nimerită cores
pondenților din tote unghiurile locuite 
de Români, pentru-ca să se arate pro- 
gresulă ce-lă facă șcdlele ndstre popo
rale și astfeliu cu toții să ne orientămă 
asupra gradului de cultură, la care s’a 
ridicată poporulă nostru, dându-se deo
dată și ună nobilă îndemnă de emula- 
țiune învățătoriloră spre a-șl împlini 
sfânta loră datorință, ce-o au întru lu
minarea și deșteptarea generațiunei 
viitdre.

Am participată și eu, ca ospe sub 
pilele codrului nostru Selagiană, la esa- 
menele din districtulă Basesciloră și am 
constatată cu viuă plăcere, că resulta- 
tulă dobândită, mai alesă în BăsescI și 
în Ardehată, potă servi de modelă tu
turora învățătoriloră noștri din distric
tulă acesta.

In Băsesci s’a ținută esamenulă Du
minecă în 25 n. c. După sf. Liturgiă 
elevii, însoțiți de părinții loră, în haine 
sărbătorescl și în curățeniă esemplară 
se adunară la scdlă, care era împodobită 
cu ramuri și cununi de flori. La drele 
11 a. m. sosi Rssmulă D-nă Gregoriu 
Popii, Archi-diaconulă Basesciloră, băr- 
batulă încărunțită în merite și virtuți 
împlinite pentru biserică, scdlă, poporă 
și familiă. Elă fu întâmpinată cu urări 
de „să trăiescău și fu salutată de elevii 
școlari cu cântece, er din partea unei 
eleve fu salutată cu o potrivită cuvân
tare de bineventare, după-care D-sa ca 
inspectoră și directoră ală școlei, ocu- 
pându-șl loculă presidială, deschise pro
grama esamenului prin o cuvântare plină 
de praxă și învățătură îndreptată cătră 
școlari și cătră numărosulă publică, între 
care am văcjută preoți vecini, învățători 
emeriți și vecini din districtulă Băses- 
ciloră, senatulă biserioescă și scolastică 
din locă, evrei și alțl străini.

La întrebările din religiune școlarii 
de ambe sexele au răspunsă câtă se pote 
mai acurată, dovedindă, că înțelegă 
atâtă întrebările propuse, câtă și răs
punsurile date. Din calculațiune (mate
matică) școlarii nu numai la întrebările 
bravului loră învățătoră, ci și la întrebă
rile puse de părinți și de ospețl răs
pundeau fără temere, cu tactă și hotă- 
rîtă. Din cetită și scrisă s’au esaminată 
mai întâiu școlarii începători și apoi pe 
rândă ceilalți elevi împărțițl în 3 clase. 
Chiar și cei mai mici cunosceau literile, 
ba unii cetiau frumosă și scriau orl-ce 
literă după dictată. Fluiditatea și ac
centuarea în cetită, modularea tonului 
în expresiunl, scrisorile ortografice co
recte ale eleviloră din cele 3 clase, ne-au 
asigurată, că acești elevi pășindă la tim-

Lunea, Marța-i sărbătăre 
N’oiu lucra căci capătă bole,

MercurI, și Joia ’să legate,
Noiu lucra că-mi facă păcate.

Vinerea toți o cinstescă, 
Eu cată să hodinescă.

Sâmbăta-i a morțiloră
Io-să harnica dîneloră.

Dumineca-i cji aleasă, 
Serbătore ’mpărătescă.

Atunci mă hodinescă bine,
Că nu mă mai mustră nime.

De m’așă vede izbăvită
Și de pânză mântuită,

Ași gândi că’să norocită,
Și de satu ’ntregă cinstită.

De-așă trăi câtă așă trăi
Altă pânză n’așă urzi,

Capu de mi-l’ar sdrobi.
Căci bărbatu m’o ’mbrăca

Numai șatră de-a afla,
Și bărbatu m’a ’nvăli
Numai șatră de-a. găsi.

Culesă de N. Mihăescu. 

pulă său în vieța practică nicl-odată nu 
voră uita cunoscințele aceste de mare 
folosă și voră rosti totdduna ou mul- 
țămire și recunoscință numele iubitului 
loră dascălă.

După acestea urmă gimnastica, eșindă 
toți școlarii în curtea scdlei, unde la co
manda d-lui învățătoră s’au esecutată cu 
tactă și în regulă tote figurile pretinse 
din acestă obiectă în scol a poporală. 
Printre figurile de gimnastică doi elevi 
se produseră cu declamațiunl instructive 
și umoristice și se cântară cântece na- 

După acestea reîntorcându-se
în sala scdlei se esaminâ din Istoria pa
triei, despre începutulă Romaniloră, lup
tele străbuniloră noștri, fasele prin cari 
au trecută și momentele mai ponderose
din istoria Daciloră și a altoră popore 
pănă la ocuparea locuriloră în cari trăimă 
astădl. Părinții uimiți ascultau cu lacrimi
de bucuriă, dr ospeții cu viu interesă 
aplaudau răspunsurile nimerite. Au urmat 
apoi celelalte obiecte: Geografia, Con- 
stituțiunea patriei, fisica, economia, 
limba maghiară, cari tote au succesă 
peste așteptare.

S’au mai esaminată‘elevii din școla 
repetițională, cari asemenea au dată do
vadă, că cunoscințele din cetită, scrisă 
și calculațiune și le-au însușită întru 
atâta, încâtă acele suntă proprietatea 
loră neștersă în totă viâța. După infor- 
mațiunea dată de Rsm. D-nă A.-Dia- 
conă, elevii repetiționall cercetdză șcdla 
regulată peste ană, Joia și Dumineca. 
In generală disciplina și ordinea în școla 
de Băsesci este de modelă.

In fine ună elevă eșindă în mijlo- 
culă școlei, mulțumi mai întâiu bunului 
și prea iubitului părinte Archi.-diaconă 
Gregoriu Popă pentru îngrijirea și iubi
rea arătată tot-dduna față cu dânșii, 
mulțumi apoi părințiloră, că i-au trimisă 
la șcdlă, cum și ospețiloră pentru ondrea 
ce li-au făcută și cu acestă ocasiune. 
După acdsta Rvds. D-nă Gregoriu Popă 
încheia programa esamenului la 4 ore d. 
a., mulțumindă din inimă distinsului și 
meritatului d-nă învățătoră Ioană Chira, 
lăudă pe părinți pentru trimiterea regu
lată a prunciloră la șcdlă și îndemnă pe 
elevi, ca cele- învățate să le repeteze, 
arătândă câtă de lipsă este cultura pen
tru ună poporă, la care cuvântare au 
răspunsă Ospeții cu viue urări de „să 
trăescă“. După-ce Rvds. Domnă, acum 
ca și în anii de mai ’nainte, binevoi a 
împărți din ală său premii în bani și în 
cărți morale și instructive între elevii 
mai distinși, se cercă grădina de pomă- 
rită, cu care asemenea amă rămasă mul
țumiți.

La eșire din curtea școlei, corulă 
de nou înființată ală plugariloră s’a pro
dusă cu cântări forte frumose și bine 
esecutate, sub conducerea d-lui învă
țătoră.

Decursulă acestui esamenă ne-a în
suflețită pe toți, și ne-a umplută de re
cunoscință față cu d-lă învățătoră Chira. 
Ondre lui! Ondre și recunoscință bravi- 
loră conducători ai culturei și educațiu- 
nei poporului.

In Ardeliatu s’a ținută esamenulă 
Luni în 26 n. e. sub presidiulă M. O. 
D. s.-protopopă Alexiu Varn’a, fiindă de 
față ună numără forte frumosă de ds- 
pețl, între cari neobositulă nostru ante- 
luptătoră d-lă Georgiu Popă de Băsesci, 
d-uii: Ștefană Sabd, preotulă din Urmi- 
nișă, Ioană Sabo, not. cerc., Emiliu Lo- 
bonță, preotă în Boiauă, Simeonă Sabd 
clerică abs. și Dr. Ioană Orosă medică 
cercuală. Președintele și ospeții la in
trare în curtea școlei au fostă întîmpi- 
națl de elevii școlari cu cântece, er una 
dintre eleve a bineventată pe ospețl prin 
o cuvântare, împărțindă ospețiloră bu
chete de flori. Scola decorată cu ramuri 
de stejari și cu cununi de flori.

Resultatul acestui esamenă asemenea 
ne-a mulțumită pe toți, căci d-lă învățător 
Georgut Mureșianu și-a împlinită dato- 
rința s’a întru tote. Elevii au răspunsă 
fdrte frumosă, eu precisiune și fără con- 
fusiune din tote obiectele propuse.

„Bărbate, sufletulă meu, 
Tu nu sci ce-atn gândită eu,

Că nimica n’oiu lucra 
Pân’ ce-oiu torce cânepa.

'Torce-oiu și o voiu spăla 
Păn’ va fi ca zăpada.

Ori și câtă eu m’oiu trudi, 
Pânza totă oiu năvădi.

Pune-voiu răsboiu ’n casă 
Și să ședă și să se țesău.

Când cu brâglele lovea 
Tortulă tare se rupea,

.Și din gură-așa cânta, 
Și pânza o blăstăma:

„Bată-mi-te-ar pânză focu, 
Că tu îmi mănânci noroou,

’Tu 'ml mănânci și dilele
Totă legândă cu firele.

Că de când te-am pusă în casă, 
Sudorea din mine iasă.

Ecă ’să aici Pascile, 
Și eu totă legă firele;

Când era pe la Sân-georză
Stamă să taiu răsboiulă josă;

Când a fostă pe la Ispasă 
Totă ou pânz’ aveam năcază.

st%25c4%2583m%25c4%2583.de
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La finea esamenului, în decursulfl 

câruia printrS osebitele obiecte de învă- 
ț&mântfl s’au cântatfl cântece alese na
ționale și bisericescl, D-lfl Georgiu Popa 
de BăsescI și-a esprimatfi în termini în
suflețiți îndestulirea față cu progresulfl 
făcuta și împărți premii în bani și cărți 
între elevii mai distinși.

Progresula învățământului în acestă 
scdlă se atribue cu desclinire atențiunei 
și supraveghiărei neîncetate a d-lui Ioanfl 
Sabo, proprietara și notara cercuala din 
Ardehat, care pe lângă t6te ocupațiu- 
nile sale multe oficiose și economice, se 
îngrijesce ca părinții sâ-’șl trimită pruncii 
regulata la scolă.

Dela acesta esamena, mulțumită 
vrednicului învățătorii Mureșianfl, înoă 
ne-amfl depărtata cu toții fdrte mul
țumiți.

Andreiu Centea, 
__________ preota.

Date statistice din arciudiecesa română gr. 
cat. a Blașiuluî.

In arohidieoesa Blașiului, după cum 
aflămă din șematismula mai nou ala 
acestei archidiecese, se află 388,168 su
flete gr. cat., adecă mai multa cu 13,152 
ca în 1886. Copii de școlă : 39,233, între 
cari 21,086 băeți și 18,147 fete. Față 
cu anula 1886 numârulfl șoolarilora a 
cresouta cu 3971.

Biserici suntfl 734, dintre acestea 
274 sunta de petră, er 460 de lemna. 
Case parochiale sunta 550, școle 512. 
Archidiecesa se estinde peste 1314 co
mune, avendfl 706 parochii (cu 15 mai 
puține ca în 1886) și 608 filie (cu 10 
mai multe). Dintre parochii 142 sunta 
de cl. I, 218 de cl. II și 353 de cl. III. 
Ofioii protopopescl sunta 32, dintre cari 
ala Voilei și ala Veneției contopite în- 
tr’unula formeză vicariatula Făgărașului.

Starea clerului se presentă astfeliu: 
10 canonici, 10 protopopi, 17 vice-pro- 
topopl, 3 administratori protopopescl, 537 
parochii, 733 administratori parochiall.

La institutele de învățămentfl din 
Blașiu sunta aplicați 28 profesori; în se- 
minariula teologica sunta 41 clerici din 
archidiecesă, 7 din diecesa Lugoșului și 
3 din a Orădiei-marl. In seminarula cen
trala din Budapesta 4, în colegiula din 
Roma 2. Mai suntfl apoi 12 clerici es- 
ternl din archidiecesă, 4 din diecesa Lu- 
goșului și 3 din a Gherlei. In interna- 
tula Escelenței Sale Metropolitului sunta 
81 de studențl.

Fondula de pensiune ala preotese- 
lora văduve și orfaniloră de preoți dis
pune de una capitala de aprdpe 100,000 
fl., er fondula de pensiune ala preoțilora 
s’a înființata, precum se scie, numai în 
anula trecuta prin donațiunea de 5000 
fl. a Escelenței Sale Metropolitului. La 
aceste fonduri contribuesca anuala: Me- 
tropolitula cu 100 fl., canonicii oâte 10 
fi., protopopii câte 6 fl., vice-protopopii, 
administratorii protopopescl și preoții 
parochielorfl de cl. I câte 5 fl., cei de 
cl. II câte 3 fl., âr cei de cl. III câte 
2 fl. pe ana. Astfeliu în fiă-care ana in- 
curga cam 2300 fl. Din aceștia a treia 
parte pentru fondula de pensiune ala 
preoțilora, âr restula pentru fondula vă- 
duveloră preotese și orfanilora de preoți. 
Din interesele fondului de pensiune sa 
plătesca pe anula curenta pensiuni la 9 
preoți de câte 90 fl., er din interesele 
fondului vSduvelora și orfanilora s’au 
împărțita pensiuni la 107 orfani și la 
117 văduve. Cea mai mică pensiune — 
pentru copii, cari nu umblă la școlă, ori 
a cărora mamă trăesoe — e de 10 fl., 
âr cea mai mare (pentru văduve) e de 
30 fl. Din fondula cestord din urmă s’au 
împărțita în anula acesta 4700 fl., care 
sumă va cresce din ana în ana.

Slujbe pentru țerină.
Ni-se scrie din părțile Năsău- 

dului:
„Poporul comunei Runcfl, la sfatulfl 

d. preotft de acolo Teod. Dumitru, s’a 
obligata a ține 7 Vineri pentru ferirea 
țârinei de grindină. Aceste Vineri 
se și ținfl cu cuviință, se face 
slujbă regulata și se scotfl și iconele 
când e timpfl plăcuta. Poporulfl se 
adună la biserioă în numărfl câtfl se pote 
de numerosfl. Tineretulfl e oprita dela 
joca“.

Dâcă am soi, că credincioșii români din 
Runcfl ținfl ou atâta sfințeniă Dumine
cile și celelalte sărbători legate de peste 
anfl, încâtfl acelea, nefiindu-le de ajunsfl 
pentru a se ruga destula lui Dumne4eu, 

s’au văzuta îndemnați a jertfi pentru 
acesta scopfl încă 7 dile din timpulfl 
lorfl de lucru: atunci încă amfl mai în
țelege sfatul preotului din Runca. Soima 
însă, oă peste tota, dâr mai cu semă în 
părțile Năsăudului — de care se ține 
și comuna Runca — Duminecile și săr
bătorile legate nu numai că nu se țină 
după cuviință, ci chiar în aceste 4^®! 
în lipsa unora ocupațiunl oneste, se să- 
verșescd cele mai necreștinescl lucruri, 
se înfundă cârciumile cu omeni, și din 
cârciume răsartt apoi norii cei negri de

De aceea noi credemă, că părintele 
dela Runca ar fi lucrata mai corecta, 
dâcă ar fi îndemnata pe credincioșii săi, 
ca să cinstescă mai înteiu de tote Du- 
mineoile și sărbătorile legate ale biseri- 
ricei drepta și precum se cuvine.

Dâcă îndurarea lui Dumnedeu s’ar 
pute câștiga prin aceea, că omula se re
ține dela lucru, atunci cela dinteiu loca 
l’ar ave leneșii. A crede însă așa ceva 
nu este iertata. Munca cinstită este una 
lucru plăcuta nu numai înaintea omenilor, 
ci și a lui Dumnetjeu. Cela ce voesce 
dâră a câștiga îndurarea ceriului, nu va 
căuta s’o facă acesta prin aceea, că se 
reține dela lucru, ci mai întâiu de tote 
va căuta să umble în căile Domnului, 
și dâcă tocmai voiesce să facă una votu 
să-la facă nu prin a se reține dela 
muncă — care este cela mai ușoră lucru 
din lume — ci va face votulă, că d. es. 
se va retine pe una anumita timpii dela 
cutare și cutare plăcere pătimașă cum 
ar fi de a nu mai merge la câr
ciumă, ori că va săvîrși cutare și cutare 
fapte nobile și creștinescl, cari servesca 
spre mărirea lui Dumnedeu etc.

Așa - deră nu prin absținerea dela 
muncă și nu prin lenevirea timpului 
scumpa, ce ni-l’a lăsata Dumnezeu spre 
folosință, avemfl noi să căutăma îndu
rarea Celui ce stăpânesce elementele na- 
turei, precum grindina și celelalte, ci 
prin împlinirea și păzirea porunciloră lui 
sfinte.

Ore n’ar fi fosta mai plăoutfl înain
tea lui Dumnedeu, dâcă locuitorii din 
Runca, în loca de a-se reține dela muncă 
în cele 7 Vineri, s’ar fi îndatorata toc
mai din contră, ca să lucreze încă mai 
cu zela ca altă-dată și rodula muncei 
lorfl din aceste 4fl® să-lfl fi dăruita de 
pildă pentru una fondfl separata alfl bi- 
sericei, ale căruia percente anuale să se 
fi destinată pentru ajutorarea celorfl să
raci, ori pentru alte scopuri de asemenea 
natură ?

Decă în comuna Runca s’ar afla nu
mai 300 de brațe muncitore și decă 
prețuia unei 4^® de lucru l’amfl socoti 
numai cu 20 or., încă și în aoestfl casfl 
credincioșii din Runcfl prin ținerea co
lora 7 Vineri perdfl unii capitalii decela 
mai puțina 420 fl. v. a. Câte binefaceri, 
câte fapte binecuvântate de Dumne4eu 
nu s’ar fi pututfl săvârși cu una ase
menea capitala!

Apoi nu trebue să uitămtt, că ne 
suntfl peste capa de ajunsfl sărbătorile 
câte le avema. Ca să numai vorbima de 
părerile altorfl mulțl bărbați luminați ai 
nemului nostru, preoți și mireni, vomfl 
cita la acesta locfl numai cele ce le-a 
scrisa în privința acâsta d-lfl PopG-AvelO 
Bociatfl, protopopulfl Ulpiei-Traiane, în 
studiula său „Despre causa sărăciei po
porului românii", publicata în fdia nos- 
tră la finea anului trecuta. Etă ce 4i°® 
d-sa:

...„Altă causă de sărăoiă vomfl afla 
în puțina prețuire a timpului de lucru, 
pe care Englesulfl ’lfl numesce banii. 
Acesta provine parte din vina poporului, 
care multe 4fl® 1® petrece în nelucrare, 
parte însă din motive religiose. Timpu
rile de tristă memoriă a robotelorfl au 
lăsată o mulțime de 4fl® de sărbători în 
obiceiurile poporului, de care nu se pâte 
desbăra ușorii și care detragfl mii de 
brațe dela muncă și prin urmare capitale 
enorme din sînulii poporului. Și aceste 
(jile, spre cea mai mare daună, vină îna
inte chiar în driculii verei, când econo
mia câmpului pretinde cea mai impera
tivă încordare a tuturora brațelorfl de 

muncă, — în timpulfl secerei și a fânu
lui și o 4i petrecută în nelucrare pote 
să aducă pierdere simțită economului. 
Datorința preotului este a lumina pe 
poporfl în acâstă privință, a-i dovedi, 
oă aceste 4’1® nu suntfl sărbători puse 
de biserică, și a’i arăta originea lorfl; a’i 
desfășura pierderea lui oasnică și a-i îm
prăștia cu prudință păstorală aoelfl pre- 
judițiu înrădăcinată, că avândfl dre-care 
pagubă, numai pentru lucrulfl dintr’o 
asemenea 4i a fostă pedepsită. Nu se 
pdte cere 4ela preotulfl română, oa în 
contra candnelorti bisericescl să propage 
ideile din ce în ce mai reslățite despre 
abrogarea tuturora sărbătorilorfl, căci con
tra acestora înoercărl eventuale s’ar ro- 
volta simțulfl religioșii puternicii alfl po
porului întregii și le-ar combate. Intere- 
sulîâ propriu însă cere, ca acela să se 
cultiveze și întărâscă, dâr totîi asemenea 
cere interesulfl comună, ca preotulfl să 
se opună cu tfltă resoluțiunea acelorii 
obiceiuri și credințe, cari împedecă des- 
voltarea muncei oneste și dărîmă bună
starea materială."

Asupra acestui sfatii în adevărfl fo
lositorii atragemii atențiunea părintelui 
dela Runcfl și a celorfl cari mai faott 
ca d-sa.

■\7"oci din pnTolicn-1)
HHEuIțămita publică.

Fiindii torturată mai multă timpii 
de orbire, am căutată să’ml vindecii sta
rea mea nesuportabilă. Astfelîi la sfa- 
tulii nepotei mele, d-nei Maria Grama, 
am venită din Făgăraști la Brașovfl, ca 
să mă supună unui tratamentii temeinicii 
alfl cunoscutului medică de ochi d. Dr. 
Augustă Fabricius. Constatându-se, că 
suferă de albeță, d. Dr. A. Fabricius 
fu de părere, că numai operându-mă îmi 
pdte ajuta, și așa ml-am pusă totă în
crederea în manile acestui nobilă me
dică, care la 27 Ianuarie a făcută opera
țiunea pregătitdre, er la 5 Maiu m’a ope
rată de albeță. Astfelil numai ostenelei 
pline de jertfă a d-lui Dr. A. Fabricius 
am a mulțămi recăpătarea vederei, care 
e atâtfl de prețiosă omului. Pătrunsă 
de sentimentulă de recunoscință, mă simții 
obligată a esprima înainte de plecarea 
mea din Brașovfl, și pe acestă cale cea 
mai adâncă mulțămită binefăcătorului 
meu, atrăgândfl atențiunea tuturoră ace
lora, cari suferă de ochi, asupra acestui 
fdrte consciențiosfl și destoinică operatorii 
de ochi. Iuliana de Caballini.

TELERGAMELE „GAZ. TRAN S«.
(Serviciulâ de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 7 Iunie. Fdia oficială 
publică autografulă preînaltă, cu 
care Michael Maurer e numită fiș- 
pană ală comitatului Brașovă.

Caracterului)
Formarea caracterului.

I. Influința familiei. 
(Urmare.)

Mama nu numai că pdte scuti 
și susține sufletulă copilului ei, ci 
pdte face mai multă, celîi mai 
frumosă și greu lucru în lume, ea, 
cum 4i°e filosofulu Herder, pdte 
scăpa chiar sufletulu perdută alu 
copilului. Ună esemplu strălucită 
pentru acesta este Monica, mama 
lui Augustind, pdte a celui mai 
mare teologii, din câți au fostă și 
suntă. Tatălă seu voia se facă 
dintr’ensulu unu mare oratoră și 
aduse pentru scopulă acesta cele 
mai mari jertfe, mamă-sa înse îlă 
îndruma mereu spre bunulă celă 
mai înaltă, îlă sfătuia, se ruga de 
elă, îlă admonia și îlă îndemna 
la castitate — înzadară, elă studiă 
scrierile clasiciloră și se depărtă 
totă mai multă de idealulă mamei 
sale. Ea însS nu înceta de a se 
ruga pentru elă, pănă ce în urmă 
rugăciunea ei a fostă ascultată. 
Augustină vec|u, că filosofii nu-i 
potă oferi ceea ce căuta elă și 
începu se despereze, că va afla 
vre-odată adeverulă. Predica lui 
Ambrosiu deșteptă aducerea a- 
minte de juneța lui evlavidsă, 

Augustină scrută (cercetă) mai 
departe și după o luptă grea, 
în care îlă sprijiniau neîncetată 
lacremile și rugăciunile mamei 
sale, elă se convinse despre ade
verulă creștinismului și se retrase . 
în orașulă seu natală Tagaste, de 
unde fu chiămată mai târ4iu la 
demnități înalte bisericescl.

Der istoria ne dă și esemple, 
că dmeni mari au fostă forte ne
favorabilă influințați de mamele 
loră. Așa se pdte cj.ice, că încăpă- 
țînarea, îndârjirea, misantropia și 
firea pripită a lui Byron în parte 
mare este a se atribui influinței 
stricăcidse a mamei sale, cu tdne 
violente și nechibzuite. Ea a mâh
nită pe propriulă ei fiu, batjoco- 
rindu-lă pentru-că avea ună pi- 
cioră turtită și nu arare-ori a arun
cată cleștele, seu ce avea tocmai 
în mână, după densulă. De aceea 
Byron, cu tote că era mare, a fostă 
totuși așa de nenorocită și slabă 
— elă a suptă adecă prea multă 
venină, — cum însuși esclamă în 
scrierea sa, cavalerulă Harold: 
„isvorulă vieței mele a fostă în
veninată ’“.

Asemenea a moștenită renu- 
mitulă actoră Foote dela mama 
sa însușirea de a fi risipitoră. 
După-ce ea și-a fostă risipită totă 
averea, care era destulă de în
semnată, nu s’a putută ajunge 
cu o miiă de florini, ce-i primia 
dela fiulă său, și de aceea îi scrise: 
„Iubite Sam! Me aflu în arestă 
pentru datorii; vino și ajută 
mamei tale, care te iubesce. — E. 
Foote“. La acestă scrisdre ea 
primi următorulă răspunsă: „Iu
bită mamă! Și eu mă aflu în arestă 
pentru datorii, prin ceea ce este 
împiedecată de-a plăti datoriile 
scumpei sale mame alu ei iubi- 
toră fiu: — Sam Foote“.

De aceea este bine și necesară 
ca femeia se aibă în activitatea 
ei casnică ună sensă practică; ea 
trebue să posedă virtuțile și însu
șirile, pe cari ună filosofu le-a nu
mită cele „ziditdre de casă“ : iubire 
de ordine, curățeniă, diligință, 
păstrare, disciplină, înțelepciune 
și esperiență. Tdte aceste însușiri 
trebue să le aibă și neguțătorulă 
și meseriașulă decă voiesce se îna
inteze; der pe când aceștia tre
bue să cunbscă bine o anumită 
afacere seu specialitate, căreia îi 
s’au dedicată, femeia pe lângă 
așa numitulă lucru de mână fe- 
meiescă, nu trebue se cunbscă 
decâtă meseria seu arta bucătăriei, 
întru câtă o pretinde economia 
casei — afară decă îșl pdte ține 
servitori pentru tdte aceste. Der 
nici atunci nu suntă de prisosă 
aceste cunoscințe; căci nu numai 
ochiulă stăpânului, der și ochiulă 
stăpânei îngrașă vitele din ogradă. 
Ar fi însă o adevărată nebuniă, 
decă femeile s’ară rușina de-o ase
menea ocupațiune, cum se întâm
plă mai alesă în cercurile celoră 
parvenițl; femeile de posiția cea 
mai înaltă au fostă și suntă bine 
deprinse în bucătăria loră, așa 
de pildă regina Victoria a Angliei 
și fiică-sa mama împăratului ger
mană de ac|i.

Se înțelege de sine, că femeia 
trebue se scie atâta aritmetică, ca 
să-și pdtă purta corectă cartea de 
intrări și eșiri. Celă ce scie 
să-și facă bine calcululă și se so- 
cotescă bine, este în totdeuna și 
punctuală — o însușire forte în
semnată, căci timpulă nu este nu
mai monedă, cum c]lce spiritulă 
speculativă, ci timpulă este, cum 
cjice Schiller, agrulă, în a căruia 
brazdă noi trebue se sămenămă 
cu înțelepciune fapte, cari înflo- 
rescă pentru eternitate.

’) Pentru cele cuprinse în acostă rubrică, 
redacțiunea nu ia răspunderea.

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 113 
aliî „Gaz. Trans.“ din anulă curentă.
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Tote însușirile numite: sâm- 
țulu de ordine, diligința, păstrarea 
ș. c. 1. trebue se se câștige prin- 
tr’o obicinuire timpuria și continuă 
în casă și în șcdlă; numai însu
șirea din urmă, esperiența, o câș
tigă omulu numai după-ce cres
cerea în înțeleșii mai strînsu, adecă 
aceea ce o dă scâla, s’a terminată. 
Pentru sexulu femeiescu, afară de 
numitele deprinderi, suntu de în
semnătate și regulele fundamen
tale ale igienei, prin cari femeia, 
înainte de a deveni ea însăși mamă, 
înveță și trebue se învețe cu ce 
mijldce se-și păstreze sie-șl și prin 
aceea și viitârei generațiuni bu- 
nulu celu mai înaltu. Esistă ma
nuale medicale cu privire la re
gulele pentru sănetate. Mama 
însăși înse p6te face și aici mai 
multu ca toți; e lucru simplu : 
influința bunului aeru, a apei bune 
și a mișcărei corporale.

Mai trebue se aibă femeia cu- 
noscință despre stofele pentru îm
brăcăminte și despre victualii cu- 
noscându mai alesu, cari suntu 
mai nutritore și cari mai bune 
pentru copii mici și mari, așaderă 
chemiă de bucătăriă practică și nu 
sciintifică; apoi se cunâscă și pre
țurile, cari o scutescu de a fi în
șelată și de a-șl pierde timpulu 
tocmindu-se, — c’unu cuvântu fe
meia trebue se scie totu ce o bună 
mamă pdte înveța pe fiica ei. Se 
înțelege de sine, că acâstă scâlă 
practică n’are de scopu a face din 
femeia bucătăresă seu îngrijitore 
de casă.

In genere în anii dintâiu cea 
mai bună crescere pentru băieți 
este și cea mai bună pentru fete; 
căci tdte considerantele, cari re
comandă o desvoltare mai înaltă 
a spiritului bărbătescu, suntu va
labile și cu privire la sexulu fe- 
meninu. Prudența (isteția) va da 
unu avântu activității folositâre a 
femeei în tote ramurile economiei 
casnice. Ea va fi scutită prin a- 
cesta de nechibzuință și de ori-ce 
mesurl întortochiate și va pute se 
înfrunte t6te întâmplările vieței 
cu bărbățiă. Puterea ei spirituală 
fiindu bine deprinsă, ea 
unu scutu mai tare și mai siguru 
în contra înșelăciunei și a sedu- 
cerei, decâtu decă va cresce în 
nesciință nevinovată și încrecjetâre, 
care a nenorocită, multe fete de 
altmintrelea bine crescute. Printr’o 
moralitate tare și prin frica lui 
Dumne4eu femeia va ajunge multu 
mai departe decâtu prin frumseță 
corporală și, avându încredere în 
sine cumpătată și fiindu stăpână 
ne judecata ei, ea va afla cele 

isvâre de fericire

desvoltării și a progresului săne- 
tosu și priinciosu.

Aceste trebue se le aibă în 
vedere mamele la crescerea co- 
piiloru.

MULTE SI DE TOATE.

vâdu 
chisă 

va ave , ochii

Tâlhari ucigași.
Se scriu din Kulmbach următdrele: 

Doi prisonerl tâlhari au fostă duși ca 
martori din Plassenburg în Darmstadt. 
Când fură escortați îndărâtă în Plassen
burg de doi gendarml, tâlharii atacară 
în cupeu pe aceștia și se năsou o înfio- 
rătdre luptă între ei. Hoții aveau desle- 
gată câte-o mână și fără de-a lua de veste 
gendarmii, scoseră câte ună ouțită și îm
punseră de oâte-va ori în gendarml. 
Aceștia apârându-se cu săbiile au rănită 
greu pe tâlhari. Ajutoră nu putea să 
vină fiind-că trenulă mergea repede și 
signală să dea nu puteau fiind-că lipsia 
ori ce mijlooă spre așa ceva. Când ajunse 
trenulă în Kulmbach, deschicjendu-se cu- 
peulă, călăucjulă vâcfii 4 omeni svîroo- 
lindu-se în sângele loră aprope fără su
flare. Au fostă duși în spitală.

* 
Mari furtuni in America.

0 telegramă din New-York spune, 
că în statele Wisconsin și Ohio au fostă 
mari furtuni, cari au pricinuită pagube 
enorme. în Mansfield (Ohio) trăsnetulă 
a căcjutăîntr’o fabrică de prafă de pușcă 
în care erau 5000 funțl de prafă. Edi- 
ficiulă a fostă ridicată în aeră omorîndă 
trei dmenl. Furtuna a mai dărîmată și 
ună institută de copii din Glenxoo, unde 
au murită mai mulțl dmenl și alții au 
fostă greu răniți.

*

Unu domnitorii care fură.
Regele din Cunan deja de ună ană 

petrece în Parisă. Pe supușii săi, despre 
a căroră credință și abnegațiune față 
de elă este pe deplină convinsă, i-a în
credințată la nisce servitori vrednici de 
încredere. Regele apoi s’a dată cu to- 
tulă unei vieți plăcute și fără de griji, 
neavendă temă nici de dinamită, nici 
de melinită. Intr’o (fi nregel® din Cu- 
nan“ eși la plimbare și apucândă din 
întâmplare pe o stradă mai dosnică 

espuse într’ună galantară des- 
mai multe umbrele. Furându-i 
una dintre umbrele, regele puse 
pe ea și hai s’o ia la fugă. In

Coloniale. Negoțulă din săptămâna 
trecută regulată. Zăharulu noteză rafi
nată 32.75, 33.25, tăiată 34.50, 34.25 
suta de ohilogr. Cafâua, fermă, Ceylon 
205, 193 fl., Portorico 190, 184 fl. Mocca 
194, 186 fl.

Păstăiosele s’au negociată mai slabă 
ca săptămâna trecută din causa lipsei de 
esportă. Notâză: fasolea albă (cerere 
slabă) 6—7 fl., lintea 9 fl., mazărea 8.50, 
9.50.

Victualie. Negoță de săptămână în 
ouă cu tendență slabă. Marfă puțină, der 
și consumențl puțini. Au înoheiată 55— 
56, la 1 fl. — Galițe, ofertă îndestuli- 
tore, cerere de asemenea viuă. Notâză: 
gâsce grase 3.60, 5 fl., slabe 2.40, 2.70; 
rațe grase 1.50, 1.70, slabe 1.10, 1.20, 
pui 70—90 cr. — părechia. Until prima 
80—85 fl., cepă roșiă 12 fl., usturoiu 24— 
25 fl. maja metrică.

Unsorea de porcu a încheiată cu 51 
fl., cu butoiu, 49.50 fără butoiu.

Pei. S’au vândută 10,000 de oiă cu 
50 fl. suta de ohilogr., 20,000 serbescl 
cu 112 fl. pr. suta bucăți. Pei de mielă 
s’au vândută 50,000 bucăți cu 65—72 
suta.

Ună amică dela Teiușă ne comunică 
soirea îmbucurătore, că pe acolo nu nu
mai n’a bătută ghiața, după cum amă 
împărtășită noi, pe basa rapSrteloră mi
nisteriali, ci din contră bucatele promită 
o recoltă din cele mai bogate.

Bursa din BucurescI din 4 Iunie.

ftla&rsulta pieței Brașovfi
din 7 Iuniu st. n. 1890.

■Valori 7o secuinD
Rentă română perpetuă 1875 5% 102.—
Renta română amortisabilă . . 5% 98?/2

dtto................................ 4°/0 86.'/2
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.—
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o —.—

idem idem .... 57o —,_
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —,—
jmprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o 92?/2

idem idem din 1884 5°/o
lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală .... 7% 1043/4

idem idem .... 57o 98?/4
104.’/2Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o

idem idem .... 6% 102?/2
idem idem .... 5% 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5°/o
10 fr

81.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 260.-

Banca Națion. uit. div. 82.15
V. N.
500 1200.—

Dacia-România uit. div. 30 lei 200 318.—
Naționala de asig. uit. div. 20 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250
Soc. Bazalt. Artif.ult.div. lei div. 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 —,—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —•—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —t—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —•—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ —,—
Agio în Bursă........................... — 0.10
Rubla de hârtie.................. .... — —.—

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

7°/o
—

Avansuri pe Lingouri . . . . —

TergulQ de rîmători din Steinbruch. La 2 
Iunie n. starea rîmătoriloră a fostă de 168.024 
capete, la 3 Iunie au intrată 1251 capete și 
au eșită 1084 remânendă la 3 Iunie ună nu
mără de 168.192 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 41 cr. pănă la 42 cr. 
marfă ungur&că tineră grea dela43’/2 or- până la 
44'/2 cr., de mijlocii dela 44 cr. pănă la 45’/2 cr. 
— ușâră dela 45 cr. pănă la 46 cr. — Marfă 
țlrăne'scă grea dela — pănă la — cr. — de 
miflocă dela 44 cr. pănă la 44‘/2 cr. ușâră dela 
45 cr. pănă la 45*/ 2 cr. — Marfă de România 
de Băhony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră 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 44—45*/ 2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 44—45 cr. transito- 
șuoră dela 43—45’/2 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bancnote romănescl Oump. 
Argintă românescă - „
Napoleon-d’orl - - - „
Lire turcescl - - - n
Imperiali .... n 
Gaibinl „
Ruble rusescl - - * „
Discontulă 6- 8n/n pe ană.

9.25 Vând. 9.21
9.20 „ 9.24
9.29 n 9.32

10.57 „ 10.62
9.55 „ 9.60
5.45 „ 5.50

33.— „ 134.-

Editorii și redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Trageri la sorți.
Losuri de stătu din 1864, 2 Iunie

seriei e : 102, 573, 756, 832, 1110, 1163,
1164, 1519, 1570, 1631, 1860, 2321,
2368, 2645, 2657, 2673, 2801, 3095,
3097, 3157, 3332, 3623, 3713, 3839,
3870, 3986. Plata 1 Septemvre, tragerea 
următâre 1 Decemvre.

mâna
momentulti acesta însă doi polițiști au 
pusă mâna pe elă și drepții pedepsă a 
fostă judecată la 6 cfil® închisore.

pe judecata > 
mai bogate 
casnică.

Trebue se 
tămu mereu, 
crescti numai 
fericite, ci ca se fericescă și pe 
alții, căci cea mai mare fericire a 
femeii este de a ferici, și c’unu 
cuventu de a trăi pentru alții și 
prin alții.

Bărbatulu nu pote fi săngtosu 
în privința spirituală și morală, 
decă femea nu este sănetosă; cu 
atâtu mai puținu potu fi sănătoși 
copiii. De aceea crescerea femeii 
este de cea mai mare însemnătate 
pentru tote popbrele. Nu numai 
că moralitatea și mintea bărba
tului își află cela mai bunii spri
jinii și cea mai bună promovare 
în curățenia și în prevenirea sim
patică a femeii, — ci cu câtfl mai 
înaltă și mai desăvârșită e des- 
voltarea darurilorfi ambeloru sexe, 
a fie-căruia în felulu sett, cu atâta 
mai bine va fi orânduită socie
tatea, cu atâta mai sigura și mai 
.constanta va înainta ea pe calea

4icemu și se repe- 
că femeile nu se 

ca se fiă ele însele
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ScirT comerciale.
B.-Pesta, 31 Maiu. Tergulă de Me- 

dard, ținută săptămâna trecută, a decurs 
forte liniștită. Circulația în manufacturi 
de totă restrînsă. Lână nouă s’a adusă 
puțină. Numărară tdtă săptămâna n’a 
fostă prea multă. Interesele pentru do
micile prima s’a ținută la 35/s —33/4%.

Cereale. Prețulă pe piețele esterne 
a cădută mai pretutindenea. In Germa
nia grâulă a pierdută 3 mărci, săcara 2, 
din prețurile săptămânei trecute.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 4 iunie 1890.

Sămințe

C
ua

lit
at

ea
 

pe
r H

ec
t. Prețulă per

100 ohilogr.

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

80
80
80
78

8.60
8.55
8.60
8.45

8.65
8.60
8.65
8.55

Sfimințe vechi 
ori nou® Boiulu

cS -p <s O -M O

O â

Prețulă per
100 ohilgr.

dela pănă
Sgcară
Orză
Orză
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

H
n

70-72
60.62
62.64
64.66
39.41

75
73

7.—
6.50
7. —

8. —
5.05
4.95
5^50

7.35
6.80
7.60
8*25
5.10
5.—

575

Producte div. S o i u 1 ă
Cursulă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

50.— 52.—

Pr
eț

ul
ă p

e 1
00

 ch
ilo

gr
am

e

îî
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
H

Său
Prune

H
Lictară

Nuci
Gogoși

Miere

Ceară
Spirtă

»

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

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

2./-
44.oC

5.25
52.-

43.-
50.-
35.-

.2’-
4n.—
5 50

52.50

43.50
50.—
36.—

124.
12.2E
14.7E

L25.
12.75
15.25

I

Nru. 6745—1890. 346,2—2

PUBLICAȚIUNE
Facerea șoselei la StupinI dela bi

serica română gr. or. de acolo pănă la 
Hotarul ii b oilor ă întră Lunca vițeiloră 
și Rogoaze, precum și furnitura materi
alului de petră trebuinciosii și a canti
tății de petrișii pentru șoseaua comita
tului ce conduce dela susii numita bise
rică prin loculii Tilii vechi cătră drumulă 
țârei spre Feldiora se dă în antreprisă 

I prin oferte în scrisă.
Suma după devisfl pentru construirea 

drumului mai ânteiu amintită face 6204 
fl., âr pentru ală doilea drumă suntă a 
se preda 1465 metrii cubici petră, 160 
prisme â 2 metri cubici petrișl și 1592 
prisme â 2 metri cubici petrișă de rîu 
seu petrișă sfărîmată. — Darea în antre
prisă a acestei lucrăil și a furniturei de 
petră și petrișă va avea locă Marți în 
10 Iunie a. c. la 11 ore a. m. în canoe- 
laria oficiului orășenesoă de economiă, 
unde doritorii au a așterne pănă la ora 
susă indicată ofertele loră în scrisă, si
gilate, timbrate și provâdute cu vadiu 
de 5% dela suma totală ce voră pretinde.

Deschiderea oferteloră intrate se face 
în publică la loculă arătată la 12 ore 
precisă în aceiași di.

Condițiunile amârunțite pentru ofertă, 
mâsurătore și devisă se potă vedea pănă 
la cfiua pertractării oferteloră în orele 
obicinuite de oficiu la biroulă economică 
orășenesoă.

Brașovu, 31 Maiu 1890.

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn 
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri fine 

Siegel-lmhof 
în Briinn.

Pentru unu rendu de haine bărbătesc! 
de primăverii seu veră

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

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

fl. 4.80 calitatea obicinuită. 
W*'  fl. 7.75 calitatea fină.

fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
W* 1 fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntu de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingU pentru haine desa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo
iat!, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

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

Mostre gratis și franco. 
268,40-28

Loz.fr


Nr. 118—1890.Pgaina 8 GAZETA TRANSILVANIEI.

are Exposiținue de
14 Mai până 15 Octomvrie 

10 ore dimineța până 10 ore sera.

j^GRICULTURA și SILVICULTURA
de ARTE și

INDUSTRIA
Fontaine luniineuse

Parc si Rotundă.
S e x a, 1 io. xxi i n. a t electric -ul.

vW*  Prețulâ intrării 40 cr. — Dumineca și în dile de sărbători 30 cr. — Bilete pentru copii 20 cr.

29

co 
I

<3

co

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. IL45
gemuftert — (circa 150 t>erfd). (Qual.) — rerf. robots unb fliidtoeife porto= u. jollfrci bas 
^abrif=Depot G. Henneberg (K. u. K. fjoflicferant), Zurich. îTîuftcr umgefyenb. Sricfc foften 
10 fr. porto.

SALON STEREOSCOPIC
Piață, Tergulu flosului No. 25.

Se va afla în Brașovu încă numai pănă la 8 iunie.

ezennel megâllapitot kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok 1890 evi Junius ho 25-ik napjăn delelOtt 10 drakor Bethlen kdzseg- 
hâzânâl leend^ fogonatositâsa megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijeloltdvadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1890 evi Mâjus ho 31-ik napjân.
A fogarasi kir. jârăsbirbsăg mint teiekkonyvi hatosăg.

IU Premiat la tote esposițiunile eu medalii de ai*gint.  |||

Sâmbătă în 7 si Duminecă în 8 Iunie

ITALIA.
Este deschisă în fiecare cji dela 5 ore d. a. până la 10 ore 

Prețulu de intrare 20 cr.
Cu distinsă stimă

F. HERB. J
Szâm 480—1890 tkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Fogarasi kir. jârâsbirosâg mint teiekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

bethleni Zsiga Iuon es târsai vâgrehajtatonak Anutzia Iuon Bodirnea vegrehaj- 
tâst szenvedd elleni 131 frt. 80 kr. tokekdveteles es jâruleka irânti vegrehajtâsi 

Fogarasi kir. jârâsbirosâg teriileteu levo 
szâm tjkvben foglalt:

342,1—1
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iigyeben a brassoi kir. torvenyszek 
Bethlen kozsâgben fekvo a bethleni

71 ( hr. SZ. ingatlan 160 frt. 3529 hr. sz. ingatlan 6 frt
72 ( 18 71 4606 . 7 17 17 1 n

734 ( n 71 n 3 71 5540/2 73 )) 15 54 71
736 ( n 71 77 20 71 6038 77 J J 1 77
756 n 71 71 29 77 6064 J 1 7 7 a 1 77

1000 H H 7) 12 77 6080 71 n 71 1 n
1034 n 7) 77 2 7> 6248 n n 71 5 n
1157 M J1 7) 6 77 6466 71 71 71 6 71
1861 7? 7) 7? 7 71 5822; ( 382032 n 71 7? 7 n 582J; ( 71 n 71 71

2118 w 71 71 4 M 3768 ( 202714 n 71 12 71 3769 ( n n 71 71

3228 71 71 71 5 77 5659/7 71 71 71 25 77

LUSTRULU CELU MAI MARE!NEGRU CELU MÂIINCHISU!
Să produce întrebuințândă veritabilă și cu renume cunoscutului

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

I0HAOT PAHGEH
Vier.a I, Scliulerstrasse 3STr. 7.

31 ai departe se află acolo escelentulii:
LONDONER STIEFELLACK

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

ALIFIA PENTRU CONSERVATU PELEA
(Xjed.ex-Co:n.sex-v-ixia.n.g-s-Sa,r)oe)

în cutiore de lemnă și de tinichea. Celii mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, Iacii pentru aurită, pentru apretarea de pele, Iacii pentru 
podinl de cualitatea cea mai bună. 331,12—3

350,3—1

Tipotfra.fi s, A. MURESIANU Brașov.

||| Premiat la tote esposițiunile cu medalii de argint. |||
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A vist i-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de- 
pe fășia sub care au primită $iarulă nostru până acuma.

Brasso vărmegye alispănjătdl.
6543 szâm
1890

Celu puținu în douedeci mu de depositin'! se vinde și e 
recunoscută de celu mai bunii remediu contra ori-cărui insectă

ei s’a făcutU mai eftint.
Sticlele veritabile suntu însemnate cu numele J. ZACHERL și costă 
de acum înainte: 15 cr., 30 cr., 50 cr. și I fl.

Acesta alesă specialitate nimicesce, cu o deosebită putere și grabă, tote in
sectele din locuințe, bucătării și hoteluri, din mobile și haine, _precum și pe acele 
dela animalele de casă, din grajduri, de pe plante și din paturile de. sticlă pentru 
fiori și grădini. Prafurile cari se vendu măsurate și în hârtiă nu suntu niciodată 
o „Specialitate de Zacherl!"

Se află de venerare în 13Braș®viii la 
farmacia.

comerciantă.
55
55
»

I. L. & A. Hesshaimer. 
Emili Porr.
Dimitrie Ereinia Nepoții. 
Iulius Miiller, comerciantă. 
Heinrich Zintz. „ 
Ferii. Jekelius, farmacia. 
Karl Schuster „

Iulius Hornung, 
Franz Kellemen 
Ed. Kugler 
loll. Ecrchenfeld, 
Karl Irk
Karl Harth
N. Grădinar

Domnii :
Karl Tbpfner, comerciantu. 
V. Rotit, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
George Stefauoviciu, 
La Arapu, farmacia. 
Samuel Mark.

comerciantu.

In EUiipntak. la Domnulu I. Miiller, farmacia.
In Kteșnoviî
In Sercaiti
In gjzonsa

Iosef Schuster. 
Iacob Ehrenwald. 
G. Temesvary și iii.

In tote celelalte orașe ale Transilvaniei și la sate suntu deposite acolo unde suntH expuse placate de „Zacherlinl‘.
------------ ----- i IIIIIHIIIMBIMI—IIIMIIIiMBIMBIIIIMIIIIIIII iBilIBIIMmilMIllWLi

. HȘercaia „ >5

Pălyăzat.
Brassd rendezett tanâcsu vârosnâl 

az 1886: XXII. t. cz. ertelmeben f. e.. 
junius ho 25-en megejtendo âltalânos 
tisztujitâsnâl vâlasztâs utjân betbltendo 
alâbbi âllomâsokra pâlyâzatot nyitok:

1. Polgârmester . . . 2000 frt. flzetes 400 f. IakDer
2. lârom tanâcsos, egyenkeutl300
‘ . . . . . . . . . . . . . 1300

. 1200 
. . 1100 

. 1200 
900 
950 
750 
450 

1300 
1500

a

a

»
«
a 

a 

a 

ji 

a 

ji

îi

îj

ii

a 

a 

ii 

»■ 

a 

a 

n 

».

3. Tiszti iigyesz . .
4. ârvaszekl iilnok. .
5. szâmvevo . . .
6. varosi Deuztârnok . .
7. penztărl ellenor . .
8. varosi adoszedo . .
9. v. addellei .r . . .

10. adokivatali iruok . .
12. vârosi gazda . . .
13. vârosi rnerndk, . . „
14. ket tanăcsi gyakornok, egyeukint

A szâmve tartozik az 1101 
vârosi penztârnok . . 1201 

ellenor ... 90(
adoszedo ... 95C
adoellenor. . . 751
adoMvtli irnok . 450

megâllapitott ovadek letetelere.
Felhivom tehât mindazokat, kik a 

betbltendo âllâsokat elnyerni ohajtjâk, 
hogy pâlyâzati folyamodvânyaikat—meg 
pedig a polgârmesteri âllâsnâl az 1883: 
I. t. cz. 5 §. VII. es a tiszti iigyeszi 
âllâsnâl az 1883: I. t. cz. 5 §. VIII fog
lalt mine iteseket igazold okmânyokkal 
felszerelve hozzâm f. e. j mius ho 22-eig 
annâl bizonyosabban nyujtsâk be, mert 
kesobb erkezett folyamodvânyok figye- 
lembe vetetni nem fognak.

A jelenleg âllâsbâu levo tisztviselok- 
nek—a mennyiben kizârolag ezen âllâsra 
ohajtanak pâlyâzni, melyet âz ido szerint 
betoltenek, legkesobb folyo evi junius 
22-ig irâsban vagy szoval tett jelentkezese 
pâlyâzat gyanâut elfogadtatik.

Brassd, 1890 6vi junius lid 4-en.
Roii Gyula,

kir. tanâcsos alispân
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