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GuvernulU Banffy și naționalitățile.
Brașovu, o Ianuarie v. 1895

Erl a publicații foia oficială un- 
gurescădemisionarea cabinetului We- 
kerle și decretele, prin care se nu- 
mescu noii miniștri în frunte cu făi- 
mbsulu baxonu Banffy. Autografulu 
adresată cătră Wekerle esprimă po- 
liticosu recunoștința monarchului 
pentru serviciile făcute. Asemenea 
i-se esprimă recunoștință și minis
trului de justiția Szilâgyi. O deose
bită distincțiune li-se face fostului 
ministru de comerciu, Bela Lukăcs, 
și fostului ministru de interne, Ca
rol Hieronymi, conferinduli-se dem
nitatea de consilieri intimi ai Ma
iestății Sale. Așa-der nu se potujă- 
lui miniștri fostului cabinetă Wekerle, 
căci sorele grației monarchului le-a 
mai răsărită odată la depărtarea loru.

Despre faptele acestui minis- 
teriu, care a trebuită se se retragă, 
tocmai pentru că monarchulu nu a 
avută destulă încredere în elă, va 
ave se judece istoria. In consciința 
poporeloru acestui stată elă este 
deja judecată, căci lasă după sine 
o nemulțămire cum n’a mai fostă 
în Ardeală și Țera ungurescă, o ne
mulțămire și o mâhnire adencă, ce 
a cuprinsă chiar și cercuri mari ale 
poporului maghiară. Ungurii n’au 
tostă nicl-odată dela 1867 înebee 
mai desbinațl în partide și mai în
vrăjbiți ca acuma, și câtă pentru po- 
pdrele nemaghiare, de aceste încai 
nici nu mai țină semă în dietă, unde 
nu suntă representate.

Numai Sașii din Ardeală mai 
au representanți în dietă, și aceș
tia au ajunsă, în urma certei oră și 
zizanieloru dintre Unguri, se fiă fbrte 
căutațl a41 de partida guvernului, 
care are neapărată lipsă de voturile 

loră, pentru ca se-șl pbtă susțină 
majoritatea în dietă.

Noulă ministru-președinte, baro- 
nulă Bânffy are însă tocmai cu 
Sașii ardeleni o socotelă vechiă și 
forte urîtă, de pe vremile când i-a 
tiramsată ca fișpană în Bistriță. Scimu 
că rechiemarea baronului Bânffy 
dela postulă de fișpană în 1890 a 
fostă una din așa 4isele concesiuni, 
ce li-s’au făcută Sașiloră din partea 
contelui Szapâry, și în urma cărora 
aceștia au întrată în partida guver
nului. Acum, ajungendu tocmai acestă 
urgisită dușmană ală Sașiloră în 
fruntea guvernului, e lucru firescu, 
că Sașii s’au pusă pe gânduri, și se 
întrebă cu îngrijire, decă se pdte ca 
ei se dea ajutoră și unui Bânffy?

S’a pornită o mișcare în sînulă 
poporului săsescă din Ardeală, care 
are de scopă a provoca pe depu
tată sași se părăsescă pe Banffy. 
Alegătorii din cerculă Sighișorei au 
și făcută acesta, și deputatulu loră. 
se cțice, că a și anunțată eșirea sa 
din partida guvernului.

Banffy îșî dă tbte silințele de 
a câștiga pe Sași și de a-i îndu
pleca se rămână în partidă, și se 
pote, că mulți dintre ei voru șovăi, 
și voră merge după promisiunile ur
gisitului fișpană de odinioră.

Noi Românii n’avemă nici se-i 
dămă, nici să-i luămă voturi lui 
Bânffy, dăr scimă cum stămă cu 
elă, cu ministerulă și cu partida 
dela cârmă, și decă n’amă sci-o, 
ne-ar spune-o Năseudenii și cei din 
Solnocă-Dobeca.

Decă acestă baronă unguru în
gâmfată a putută să-șl câștige atâ
tea „merite patriotice41 ca fișpană, 
și să ajungă pe basa loră a4i în 
capulă guvernului, apoi nu puțină' 
este a se mulțămi acăsta și purtă- 
rei servile și umilitbre a aceloră 
fruntaș" români din numitele comi
tate, cari, chiămați fiindă a lua în 
apărare drepturile încălcate ale po

rului, s’au purtată astfelă, încâtă 
Banffy se lăuda, că i pbte conduce 
ca pe nisce miei.

Se 4i°e! că ministrulu-preșe- 
dintd Banffy în programulă, ce’lă 
va desfășura Sâmbăta viitbre în 
dietă, va atinge pe scurtă și Gestiu
nea naționalitățiloră. Va 4ice negre
șită, că guvernulă va căuta se storcă 
respectă legiloră.

Ce preță putemă pune pe asi
gurarea, că noulă guvernă va res
pecta legile, ni-o spune trecutulă 
șefului său br. Banffy Dezso, a că
ruia activitate ca fișpană la Ecșiu 
și Bistriță timpă de aprope 14 ani 
n’a fostă decâtă ună șiră lungă de 
călcări de lege și de volnicii de totă 
feliulă.

Der ori care ar fi viitorea pur
tare a noului ministru-președinte, 
Românii nu voră înceta de-a con
tinua fără șovăire și cu energia totă 
mai mare lupta pentru apărarea lim- 
bei și a naționalității loră, atâtă de 
multă prigonite și amenințate de 
sistemulă, care a dată nascere și ca
binetului Banffy.

Dela frații Italieni.
Cetitorii 4iareloru sciu, că d-lă 

Urechiă a espediată telegrama se
natului română cătră cei 277 de par
lamentari italieni la adresa amicului 
scumpă Româniloră, d-lă deputată 
marchisulă Pandolfi de Guttadoro. fia
rele italiene au avută la timpă cu
noștință de telegrama senatoriloră 
români. „Gazeta de Veneția11 dela 8 
Ianuarie publică în românesce tele
grama senatului română, 4i°endu, 
că n’are nevoiă Italianulă de tăi- 
maciu și de vocabulare, ca să înțe- 
legă frumosa limbă a frațiloră dela 
Dunăre.

Acestă cțiarQ, sub titlulă „1 Ru
meni agii Italianiu, amintesce mai în- 
tăiu, că onorabilulă marchisu Pan- 

dolfi are meritulă generbsei inițiărl 
a unei manifestațiuni politice, care 
pbte ave în viitoră urmări mari pen
tru Italia. Același 4iară amintesce, 
că totă marchisului de Pandolfi a 
fostă adresată și telegrama consi
liului județană din Dîmbovița, ce s’a 
făcută la inițiativa lăudabilă a d-lui 
Florescu, membru în comitetulă sec- 
țiunei din Ufovă ală Ligei.

Der cea făcută d-lă Pandolfi 
cu aceste telegrame ? O spune în- 
su-și în epistola, ce-a adresată P. S. 
D-lui Mitropolită ală Moldovei și Su
cevei, care epistolă are următorulă 
cuprinsă :

„Eminenței Sale Metropolitului Moldovei 
losifu, senatorii.

Am primită telegrama semnată de P. 
S. și de iluștri D-Vdstre 60 de oolegl din 
senată și am comunicat’o la diverse (fiare 
din regata, cari tote au publicat’o cu vorbe 
de viă simpatiă și de frățăscă solidaritate.

Am împărtășit’o de-asemenea preșe
dintelui parlamentului nostru alăturată la 
o scrisore, după care aneosămă aici copia.

Am înțeleșii pe deplina sentimentului, 
care v’a îndemnată să vă serviți cu limba 
românăscă pentru a manifesta ideile D- 
vostră. Pentru aceeași rațiune ou îmi per
mită a vă răspunde în limba italiană. Fos- 
t’amă odinioră același poporă, rămas’amă 
aoelașî poporă multe seoole și voma ră
mâne pe de-apururea.

Nu aversă nevoiă, ca să ne înțele- 
gemă, de intermediari, nici de vooabulare. 
La strigătulă Vostru „Vivat Italia'1, ecoulă 
va răspunde dela mama patriă: „ Vivat
Romania /“

Vă rogă să primiți cele mai cordiale 
ale mele salutări și să vă faceți interpre
tele sinoeră ală respeotului meu față cu 
onorabilii noștri colegi.

JL-ircliisulu Veniamin Pandolfi 
de Guttadoro.

Etă acum și scrisbrea adresată 
de ilustrulă filo-română, cătră pre
ședintele parlamentului italiană, prin
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Salutulu Romei.
Sub cerulu aspru, plină de nori, 
In prigonirile turbate,
Ce dulce glasii de-odat’ srtăbate 
Până și ’n negrele ’nchisorl?

Români! voi toți l’ațl cunoscută 
Ș’ați tresăltată de bucuriă....
E mama, ce cu duioșiă 
La fii trimite-alu ei salută.

De vecurl voi v’ațl deslipită 
Dela călduțu-i sinii de mamă, 
Trimiși ca se luațl în sbrnă 
Acestă pămentă în răsărită.

Voi ați venită, voi ați învinsu 
Și multă vreme-ați statu de pază, 
Lățindă mereu a Romei va4ă, 
Păstrândă onoru-i neatinsă.

Der vremuri grele v’au ajunsă: 
Barbare cete năvăliră, 
Și fii de mamă despărțiră 
C’ună zidă aprbpe nepetrunsă.

Și multă, prea multă ați 'suferită 
Și ați că4ută sub mâni streine; 
Lipsiți ați fostă de-alălumei bine, 
Der totuși nu v’ațl prăpădită.

Și nici odată n’ați uitată
De mama vbstră maiestosă
Și amintirea-i gloridsă 
Ve da viață ne’ncetată.

Dâr nici ea nu v’a părăsitti,
Ci v’a păstratu a ei iubire, 
Privindu cu ochi plini de’ngrijire 
La fiii sei din resăritu.

Ș’acum, când brâșl s’a încinsfi 
Lupta de dreptu și libertate,
Ea ve îndemnă a combate
Cu brațu venjosu, cu focu nestinsu:

„Se nu ve temeți, dragi copii; 
„Pentru-ale vostre drepturi sfinte 
„Luptați cu ’ncredere ’nainte... 
„Nu uită Roma pe-ai sei fii!

Ah, dulce fu acestu cuvbntu 
Ș’aducetoru de mare bine.

In ală seu peptă, 4®u» ore c’ne
Nu simte a4l ună nou aventă?

Și tine bre va pleca
In țernă fruntea mișelesce,
Când ochiulă mamei îlă privesce 
Cu ’ntregă strălucirea sa?

Brașovu, Decemvre 1894.
A. B.

Nenea AIecu.
In ierna anului 187*  eram învățătoră 

la scola grănițărăscă din B. Era o iernă 
grea. Ninsese vre-o patru dile și totă nu 
mai înceta. Omătulă era pănă’n breu. Co
municația era întreruptă. Omenii stau pe 
la casele loră, tăiau lemne de focă și gri- 
jiau de vite, altă ceva nu puteau face. 
Câte unulă din membrii familiei totă cfiua 
sta cu lopata’n mână și făcea cărări prin 
ometă, pănă la fântână, pănă la fănă, pănă 
la grajdă. Altceva nu puteau lucra. Din 
cei vre-o 85 de școlari, îmi părea bine, că 
am câte 5—6, cari ședeau mai aprope de 
scolă. Nu-i puteam sili să vină, că nu pu
teau, din causa omătului multă, ce căduse 
și totă cădea încă.

Pe astfelă de vreme numai vădă că-mi 
intră în curtea scolei ună streină ducendă 
ună cală de căpăstru, er pe cală, în șea, 
sta sgulită într’o glugă mare ună băiată, 
ca de 8—9 ani. Eșii în ușă și streinulă 
îmi dete bună efiua, apoi mă întreba, decă 
n’a fi lucru, cu supărare să-și lege calulă 
în șopru? Er după ce-i spusei, că-lă pote 
lega în pace, merse ață la șopru, legă ca
lulă, scose dintr’o desagă puțină otavă și 
i-o puse înainte, apoi veni cu copilulă de 
mână la mine în casă, aducendă pe umărî 
o părechiă de desagi plini și grei.

— Bună cfiua > domnule învățătoră, 
dise elă întrândă, 4r copilulă veni ață la 
mine șă-ml sărute mâna. Numai decâtă 
pricepui, că streinulă îșî aduse copilulă la 
școlă, deci îi resalutaiu și le dădui scaune 
să șădă aprope de focă, apoi întraiu cu ei 
în vorbă, de unde suntă și ce-i portă pe 
o vreme rea ca aceea?

Atunci streinulă începu: Suntemă, 
domnule învățătoră, din V. La noi în sată 
nu este scolă, satu-i mică, n’avemă putere 
să ținemă dascălă, ăr eu ași voi să cercă 
cu băiatulă ăsta, de are capă de învăță
tură', să-lă dau la scolă, să ăsă omă lu
minată, că vai rău e să fiă omulă prostă,
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care li-a comunicatu telegrama se- 
natorilorâ români:

Am primită dela senatulă română aci 
alăturata telegramă, care a fostă publioată 
de mai tote diarele orașului.

Primind’o dela onorabilulă senatoră 
Urechiă, de sigură după dorința colegiloră 
săi, m’a însărcinată s’o aducă la cunosoința 
Escelenței Vostre, împreună cu sentimen
tele înaltei, camere române. Vă alătură te
legrama originală.

Escelența Vâstră va recunosce, după 
numărulă și calitatea numeloră subscrise, 
importanța manifestațiunei naționale în fa- 
vorea nostră; manifestațiune, care unită cu 
acea a camerei deputațiloră români, ne 
asigură, că sentimentulă a tătă națiunea 
bate la o formă cu ală nostru și că anticii 
colon! ai Romei consideră pururea Italia 
ca mama patriă.

Voiu fi. forte mulțumitoră, d-le Pre
ședinte, decă vei binevoi se mă însciințezl 
despre primirea acestei scrisori.

Primiți eto.
Mary, de Pandolfl.

Vomu da într’unu numerft vii- 
toru respunsulu primitu de d-lu A. 
D. Florescu la adresa consiliului ju- 
dețanii din Dâmbovița.

La adunarea de Duminecă
a despărțementului I (Brașovft) alu Aso

ciațiunei.
Brașovn, 5 (17) Ianuarie.

Pe Dumineca viitore s’a con- 
chiămatti a doua-oră adunarea ge
nerală a despărțementului I (Bra- 
șovu) alu Asociațiunei transilvane, 
în Casina română din locă.

E caracteristică, că adunarea 
generală a unui despărțementu, care 
ar trebui se întrunbscă sute de per- 
s6ne și să fiă o imposantă manifes
tațiune de cultură națională, a ajunsu 
se se țină în localulă îngustă alu 
unei ca sine, ca și cum s’ar tracta 
numai de-o consfătuire confidențială. 
Der n’ai ce-i face: decă Românii 
noștri, mari și mici, nu voru se mârgă 
la adunările acestui despărțementu, 
caută se mergă adunările la ei.

Așa mergă trebile la noi. De 
câțî-va ani încâce despărțementulă 
nostru esistă mai multă numai cu 
numele, căci funcționarea lui stag- 
neză cu desevîrșire. Anulă trecută, 
pe câtă scimă, nici nu s’a ținută 
adunare generală, er anulă acesta 
amă vecțută, că adunarea convocată 
pe a treia (ți de Grăciunu în sala 
de desemnă a scoleloră românesc! 
din locă, nici nu s’a putută ține din 
causa lipsei aprâpe totale a mem- 
briloră.

Acestea suntu adeverurî dure- 
râse, cari nu ne este onâre a-Ie dis
cuta aci der dâcă alții tăcu, caută se 
vorbimu noi.

Unu membru din Brașovd alu 
Asociațiunei transilvane <țicea cțilele 
trecute, într’o corespondență publi
cată în „Gazetă“, că decă membrii 
n’au luatu parte la adunarea con
vocată pe-a treia di de CrăciunQ, 
acâsta au făcut’o numai pentru-că 
era în sărbătorile Crăciunului, pe 
cari Românii s’au obicinuită a-le pe
trece în sinulu familiei, er nu pen
tru-că dâră ar fi indiferenți față cu 
cultura românescă. Și-a uitată inse 
acelă domnă, că la petrecerea tine- 
riloră noștri sodali, care s’a ținută 
în prima di de Crăciunu, au luată 
parte sute de Români din tote cla
sele societății. Pentru ce n’ar fi pu- 
tut’o face acâsta și față cu adunarea 
despărțementului, care nu era con
vocată pe prima, ci pe a treia di 
de Crăciună?

Pote se fi fostă și diua nepo
trivită, dâr de câți-va ani încâce 
adunările generale ale despărțămân
tului nostru s’au ținută întotdâuna 
a treia di de Grăciună, fără ca mem
brii se fi protestată, seu se fi ce
rută fixarea altui termină.

Timpulă la Grăciună e de mul- 
te-ori nefavorabilă și mai alesă la 
sate comunicațiunea e împreunată 
cu mari greutăți, ceea ce pâte se fi 
contribuită în mare parte la nereu
șita adunăriloră din anii trecuți. Der 
decă acâsta este așa, membrii pen
tru ce nu se intereseză de lucru, pen
tru ce nu protestâză și nu ceră fic- 
sarea altui termină, decă nu voru să 
fiă acusați cu indiferentismă ?

Ori câtă ne-amă feri, de acusa- 
țiunea cu indiferentismă în casulă 
de față nu vomă pute scăpa. Nuvor- 
bimă de massele poporațiunei nos- 
tre, cari pentru cultura națională 
suntă în totă momentulă gata de-a 
aduce jertfe considerabile. Despre 
acâsta au dată dovedi nenumărate. 
Vorbimă înee despre conducători, 
despre clasa așa disa a inteligenți- 
loru, în sînulă cărora s’au ivită por
niri greșite, porniri, cari îndreptă 
speranțele poporului la mila domni- 
toriloru și a evenimenteloru nepre- 
vădute, er nu la hărnicia propriă, 
care este singura temeliă a esis- 
tenței unui poporă.

Aici zace, după părerea nostră, 
pricina răului. Aufiimu plângeri, că 
Asociaținuea transilvană nu stă pe 
base destulă de practice și că de 
aceea nu se simtă îndemnați a-o spri
jini. Cei ce ridică asemeni plângeri

suntu âmenl din „lumea nouăw, că
rora nu le place nimicu din ce au 
creatu bătrânii noștri antecesori și 
ar voi se strivâscă totu, ca pe nisce 
lucruri netrebnice și vechi, fără înse 
ca se creeze ceva nou. Intemeiătorii 
Asociațiunei nâstre, cari au fostu 
cei mai străluciți bărbați ai neamu
lui, înaintea acestoru âmenl nu nu
mără nimicu, âr operele loru mă
rețe, între cari Asociațiunea transil
vană ocupă loculu primă, înaintea 
loru suntă lucruri învechite și fără 
de valore.

Porniri durerâse suntu acestea, 
cari potu ave urmări forte rele. Ele
mentele cu judecată sănetosă din 
mijloculu nostru trebue să se deștepte 
de timpuriu și să pună stavilă aces
tui procesă, de descompunere, căci 
prea amară au începută să se simțe 
urmele lui.

Mișcarea pentru cultura națio
nală se află peste totă în mare 
decadență, er la noi, în despărță- 
mentulă Brașovului, unde avemu o 
poporațiune atâtă de deștâptă și cu 
putere, ațâți bărbați inteligențl, atâtea 
institute culturale cu mulțime de pro
fesori și pedagogi distinși, cari din 
posiția loră suntă datori a fi totu 
ațâți apostoli ai culturei nâstre na
ționale: la noi, cțiceinu., decadența 
acâsta e mai multă decâtă condam
nabilă.

Apelămu. deci, la toți Românii 
de bine din orașulă și comitatulă 
Brașovului, ca să grăbâscă a daună 
altă aventă despărțământului Aso
ciațiunei nâstre, căci acâsta o re
clamă dela noi onârea și ambițiunea 
nostră națională.

Dela adunarea generală de Du
mineca viitâre atârnă multă, atârnă 
pâte chiar esistența despărțământu
lui. Cei ce pârtă interesă față de 
causa culturală a poporului nostru 
nu este ertată să mai stea cu mâ- 
nile în șină, ci suntă datori să-și ri
dice cuvântulă și să-șl deschic[.e inima. 
Adunările generale trebue ridicate 
la nimbulă, ce li-se cuvine, căci nu 
voimă să mergemă la adunări nu
mai pentru de-a face propuneri și 
de-a aduce hotărîri, ci vremă ca ho- 
tărîrile să le și vedemă duse în îm
plinire, vremă să vedemă o acțiune 
adevărată atâtă din partea mem
brilor □, câtă și a comitetului.

Atâta de-ocamdată. Vomă avâ 
încă ocasiunea de-a reveni asupra 
acestei cestiunl, care pentru Ro
mânii brașoveni este astăcjl o Ges
tiune arcjătore.

„Cei treisprezece Sași“.
In numerulu seu dela 15 Ianua

rie n. „Hazănk“ vorbindu de al
cătuirea noului cabinetu de sub pre
ședinția baronului Bânffy, scrie 
unu articolu fârte caracteristicu, din 
care pentru importanța lui actuală 
și pentru a marca situația încurcată, 
în care a ajunsu partida guverna
mentală ungurescă, merită se dămu 
o parte în traducere fidelă. Etă ce 
cjice numita foiă:

Cea mai mare surprindere este fără 
îndoială noua alcătuire în situațiunea ca
binetului Bânffy. Tote împrejurările, cu- 
noscința situațiunei și personalitatea baro
nului Bânffy făceau să se presupună, că elă 
nu va lăsa din mânile sale portofoliulă de 
interne. încă ieri la amâdl nu era omft în 
tătă Ungaria, care să pu fi fostă convinsă, 
că baronulii Bânffy va fi șefulă adminis- 
trațiunei comitatense din punctul!! de ve
dere ală conducerei mai oportune a alege- 
rilotă dietale. Și etă, ce surprindere ! In 
locă de Desideriu Bânffy, ministru de in
terne e Perczel Dezso.

Ce a putută să pricinuescă peste nopte 
acâstă schimbare, de necredută ? Numărulă 
13 este numerulă nenorocosă și de rău au- 
gură. Majoritatea guvernului, afară de de
putății croațl, este de 13, și din întâm
plare suntă tocmai 13 deputațl sași, cari 
sub anumite condițiunl suntă înduplecați a 
împinge înainte carulă guvernului, ce se 
împiedecă mereu. Br. Desideriu Bânffy este 
în memoriă nespusă de rea înaintea Săsi- 
mei, de când era fișpană în comitatulă 
Bistrița-Năsăudă. Când s’a lățită vestea, că 
elfi va fi ministru președinte alu Ungariei 
și tot-odată și ministru de interne, Săsimea 
a văduti! sosită timpulu, ca să denege a- 
lianța guvernului, căci cum d>' a unulă din
tre organele partidei poporale săsescl, nici 
nu se pdte presupune, că se va afla vre
unii politician!! sasfl, care să-șl fi uitată 
întru atâta de sine, ca și numai în visă să 
se gândâscă la ună pactfi cu tiranul!! Sa- 
șiloră, seu la aceea, ca să-lă urmeze pe 
cariera politică,, căci în tabăra lui Bânffy 
nu pote fi niol ună Sasă cinstită.

In 10 Ianuarie oomitetulă partidei să
sescl din cercul!! Sighișârei a ținută o adu
nare, în care a declarată, că pentru depu
tății sași este o imposibilitate morală a 
sprijini cabinetulă Bânffy. Hotărîrea a- 
cesta a devenită publică a doua c|i- P® 
când Bânffy a primită alaltăerl dela Ma- 
jestatea Sa autorisația de-a forma cabine
tulă, fișpanulă Ternavelorâ a telegrafată 
la Budapesta resultatulă conferenței din 
Sighișora. Bânffy s’a convinsă din acâstă 
telegramă și din atitudinea deputațiloră 
sași, că tocmai din punctă de vedere ală. 
politicei de naționalitate, elfi nu pbts conta 
la sprijinul!! deputațiloră sași.

E ună proverbă vechiu, că celă înțe-

j
fără învățătură. Chiar la noi în sată nu
mai părintele este cu o leacă de învățătură, 
noi nu scimă nici unulă mai nimicii; eu 
sunt diacă la biserică, sciu o leacă în căr
țile bisericescl, puțină, vedi bine, der totă 
e mai multă decâtă nimica. De moră eu 
și părintele, sătulă nostru va fi de hulă la 
totă jținutulă, că nici diacă nu va fi pe 
cine să pună-dela noi, necum popă. Că 
părintele n’are feciorașl, er ceilalți omeni 
nu-șl bată capulă cu învățătura, suntă buni 
bucuroși, decă potu trăi de pe-o di pe alta, 
că vremii e suntă rele....

— Bine, nene, diseiu eu, bine faci, 
că cerci; eu mi-oiu da totă silința, ca să-ți 
învăță copilulă după cum se cade. Și, pre
cum mi-se pare, z61a nu-țl va fi înzadară.

Și era băiatulă ună băiată câtă să 
mai fi avută doi ochi să privescl la elă: 
frumosă, isteță și aședată, apoi în hăinuțele 
lui de pănură albă și, albă-roșioră cum era, 
gândeai că-i ună ângerașă.

Numai decâtă chiămai pe ună vecină 
și-lă luâ în cuartiră. Și din diulica aceea, 
de venea vr’ună copilă la școlă oii ba, 
Alecă celă mică era la școlă. Și învăța 
copilulă de-țl era mai mare dragulă. Când

era pe la PascI, atâta înaintase în cetire, 
de-lă învățai să spună Apostolul!! în bise
rică. Pascile le petrecui la ei, să vădii, ce 
impresiune va face asupra omeniloril copi
lulă, când va spune elă Apostolul!!. Și 
când veni vremea Apostolului și începu 
Aleculi! meu a cânta lini! și așezați! cu 
glasul!! lui celă de ângerfi: „Cuvântul!! 
celă de întâi, am făcută, o Teofile, pentru 
tote câte au începută Isusă a face și a în- 
văța“:

Atunci omenii cu mari cu mici, cu 
muerl cu bărbați, începură a plânge, și 
eu plângeamă cu ei, er popa din altară văr
sa și elă lacrimi. Er la eșirea din biserică 
se îmbulziau bărbații a felicita pe diaculă 
și muerile pe diecița. Intr’ună grupă de 
muerl era mama dieciții, o babă bătrână; 
ea cu lacrimi de bucuriă spunea altoră 
muerl, că nepotu-său Alecu ’i semănă ei, 
de aceea e așa de cuminte, de pote cânta 
din cartea cea mare câtă Vangelia. Er ele 
o felicitau și diceau: D-ta dreptă că ai 
ajunsă dile frumose, de-ți vedi nepotulă 
atâtă de învățată, câtă chiar în sfânta (fi 
a Pasciloră să potă elă cânta așa de fru- 
mosu din cartea cea sfântă, din Apostolă.

Din minuta aceea Alecă trecea îna-

intea consătenilor!! lui de ună băiată 
tare învățată, că, ce vreți, âmblase la 
școla cea mare din B. o iârnă mai întregă, 
din postulă Crăciunului pănă la PascI. Nă
dejdea tuturoră era legată de Alecă celă 
mică, de diecuțulă. Bărbată mai fălosă 
decâtă diaculă și femeiă mai fericită de
câtă diecița nu era în șepte țări. Preotulă 
dicea poporeniloră: Mulțamă, Domne, că 
am ună urmașă vrednică.

După-ce trecură cele trei dile de 
PascI, mă întorsei la postulă meu, însoțită 
de Alecu ală meu și de părinții lui. Și die
cița veni cu noi și diaculă, toți pe josă, 
âr în tarniță era Alecă celă mică, diecuțulă 
mamei. Ea, ca mamă, cu câți omeni ne-amă 
întâlnită la toți li-a spusă, că eu sunt 
dascălulă copilului ei, că diaculă e bărba- 
tulă ei, er copilulă celă din- șea este ală 
ei, âmblă la școlă și în diua de PascI elă 
a disă Apostolulă.

Trei ani de dile a stată Alecă la mine 
în școlă, er după aceea, la sfatulă meu și 
ală preotului dela ei și la sfatulă întregu
lui loră sată, îlă duseră la școlele cele mari 
din Blașiu. In acei trei ani n’a fostă săptă
mână lăsată de Dumnedeu să nu vină o- 
dată diaculă ori diecița să-și vadă copi-

lulă și să-i aducă de mâncare. Și de câte- 
orl venea, tot-deuna abătea și pe la școlă, 
se întrebe de mine, cum se portă puiulă 
mamii, puiulă tatii?

*

Nu vădusemă pe nenea Alecă, pe dia
culă, vre-o patru ani de dile. Pe mine mă 
aruncase sortea în altă colță de Ardelă, 
chiar în tomna când dusei pe Alecă la 
Blașiu. La patru ani de dile însă, tomna, 
pe la începutulă lui Septemvre, ducendă 
doi băieți din munții Abrudului la școlele 
din Blașiu, mă întâlnii ărășl cu nenea A- 
lecă, der nu mai era celă fericită de a- 
cu-să 4—5 ani, ci era omulă îngândurată, 
tristă, fără voiă. Eeciorașulă era și elă cu 
tată-său, chiar eșiau din sala de înscriere, 
când eu damă să întru acolo. Mă și aștep
tară la ușă pănă isprăvii cu puii mei de 
Moță și apoi mă luară între ei și âmblândă 
prin frumosa piâță a Blașului, începu be- 
trânulă Alecă a mi-se tângui.

— Uite, domnule, la ce am ajunsă! Mai 
bine nu damă pe Alecă la școlă! îmi dise 
elă.

— Der de ce, nene Alecă, doră nu se 
portă cum se cade? doră pierde vremea
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lepta îngădue, și Desideriu Banffy, căruia 
pe timpulă fișpăniei sale îi plăcea mai bu
curoșii să fiă mai multa tare decâtă înțe
lepte, în casula acesta a fostă mai înțe
lepte și mai bine s’a lăsata de portofoliula 
de interne, pentru ca să-sl susțină cele 13 
voturi săsesc!. Inzadară, când omule se 
luptă numai pentru gola lui esistență, se 
obiclnuesoe a fi forte concesiva. Vestitulă 
de odinidră „pașa dela Bistrița“, cum l’au 
numita Sașii și Românii, este silită aoum, 
când a ajunsă în fruntea guvernului Un
gariei. să se predea contrariloră săi căl
eați în piciore odinioră auf Gnade und Un- 
gnade.

Cine guverneză așa-deră acjl Ungaria ? 
Cine împarte portofoliile ministeriale ? Cine 
hotăre9ce, cum să fiă direcția generală a 
administrației interne a statului maghiară ? 
Simplamente 13 deputafi sașV. Și ou ce felă 
de mijlooe sunta destoinici acești Sași 
blândî, circumspecțl și prudenți a face a- 
cestă mare lucru ? Simplamente prin 13 vo
turi, la cari e avisată cabinetulă-Bânffy, 
și pe cari Sașii le dau cu prețuia, oare 
voescă ei. Chiar și numai dela jumătatea 
acestoră voturi atârnă esistență oabinetu- 
lui-Bânffy. Din causa acesta „pașa dela 
Bistrița11 n’a devenită ministru de interne 
ală Ungariei, ci numai președintele unui gu
vernă. care, din grația celoră treisprezece de- 
putațî sași, o pote duce pană când le va 
place acestora.

Nouiu ministerîu ungurescii.
ErI s’au publicată decretele de nu

mire a noului ministeriu ungurescă. Elă 
este compusă :

Ministru-președinte: br. Desideriu 
Banffy. Ministru de interne: Desideriu Par
ezei. Ministru de comeroiu: Ernest Daniel. 
Ministru de agricultură: conte Pestetisch 
Andor. Ministru de culte și instrucțiune 
publică: luliu Wlassich. Ministru dejustițiă: 
Alex. Erdelyi Ministru de finance: Lad. 
Lukâcs. Ministru de honvecjl și însărcinată 
cu conducerea ministeriului pe lângă per
sona Maj. Sale: br. Fejdnary Geza.

ErI noii miniștri, totă âmenl necunos
cut!, au depusă jurămentulă. Sâmbătă se 
va presenta dietei și br. Banffy va desfă
șura programulă, cu care vrea să „feri- 
cescău țera.

Demisiunea președintelui Hepublicei 
francese,

Mare svonu a făcută în totă 
Europa soirea neașteptată, că Ga- 
simir-Perier, președintele Republicei 
francese e hotărîtu a se retrage dela 
postulă seu. In timpulă din urmă 
Perier a fostă cu mare înverșunare 
atacată de partidele estreme, mai 
alesă de socialiști, și în Pariau nu 
era iubită de poporu, în mijloculu 
căruia se arăta totă mai rară și tot- 
deuna escortată de unu detașamentu 

de cavaleriă. Ii aruncau contrarii, 
că averea cea mare de 40 milione 
a familiei sale nu s’a adunată pe 
cale cinstită.

In cailele aceste unu procesă ce 
l’a avutu statulă cu nisce societăți 
de drumu de feru, în care a per- 
dutu peste o miiă de milione, pen
tru că fostuln guvernoru din 1883 
n’a îngrijită ca în contracta să fiă 
stipulată terminulu pănă când se 
garanteză statului interesele, a pro
dusă o crisă ministerială, și n’a ră
masă nici Casimir-Periei’ nebănuită, 
căci a fostă consilieră de adminis
trară a uneia din acele societăți. 
Acesta acusațiune, precum și că s’a 
obosită de marea răspundere, ce-o 
ave, l’au făcută, se vede, a se re
trage.

■SCiOILE O!.LEJn
5 (17) Ianuarie.

0 fundațiune frumosă. D-lă Tema 
Galetariu, proprietară în' Țela, protopres- 
biteratulu Lipovei din diecesa Aradului, în 
nobilulă său zelă pentru înaintarea biseri- 
eei și șcâlei nostre românesel, a întemeiată 
o fundațiune de 12.000 fl. v. a. ou scopulă, 
ca din venitulă acestei sume să se ajute 
scola și biserica română din Țela. Numele 
generosului fundatoră a devenită prin a- 
câsta scumpă și multă stimată din partea 
tuturoră Româniloră iubitor! de înaintarea 
neamului loră.

— o— »
Serbarea Bobotezei se va face în Bu- 

curescl după următorulă programă: La 11 
ore se va face sfințirea apei la pavilionulă 
de pe oheiulă Dâmboviții de oătră Me- 
tropolitulă-Primate cu olerulă metropoli
tană, fiindă de față Regele, prințulh Ferdi
nands, încunjurațl de casa civilă și mili
tară. Voră asista miniștrii, membrii corpu- 
riloră legiuitore, ai înalteloră Curți și ai 
tribunaleloră, corpulă profesorală, prima- 
rulă capitalei cu consiliulă comunală, ca
mera comercială, d-nii generali și oficerl 
superiori, cari nu voră fi sub arme și d-nii 
funcționari superiori. In momentulă când 
Mt tropolitulă-Primate va pune sfânta cruce 
în apă, tunurile de pe Dealulă Spirei voră 
da salvele obicinuite. După săvârșirea ru- 
găciuniloră Regele încunjurată de statele- 
majore, primesce defilarea trupeloră.

—o—
Deputăția lui Francisc Kossuth. Foile 

maghiare aducă soirea, că Francisca Kos
suth va păși ca candidată de deputată său 
în cerculă din Csaktornya, devenită va
cantă prin numirea lui Wlassits ca minis
tru de culte, sâu în cerculă din Monor, 
dâcă deputatulă de acuma din acestă cercă, 
Juliu Gullner, va fi alesă viceșpană ală co
mitatului Peșta.

—o—
Gestiunea snceesiunei la tronii de 

ună timpă încolo se ventileză multă în 
foile maghiare. Mai alesă a făcută mare 
sensațiune, atâtă în pressa ungară, câtă și 
în cea stre.nă împărtășirile unei reviste 
săptămânale magh are din Budapesta, care 
afirmă, că ordinea succesiunei la tronă 

între numite eventualități se va schimba. 
Se înțelege, că foile guvernamentale, în 
frunte cu „Pest. Lloyd“ se grăbiră a des- 
minți acestă faimă. — Cine mai scie ce va 
fi și dintr’asta.

AnuEâ nou în Bucurosci,,
Duminecă, diua anului nou, după ter

minarea Te-Deumului dela Mitropolie, M. 
S. Regele și A. S. R. Principele Ferdinand 
urmați de ună numărosă stată majoră, au 
mersă în apartamentele Mitropolitului Pri
mată, unde se aflau întrunite tote personele, 
cari erau de față la ceremonia religiâsă, spre 
a aduce Regelui urări de anulă ■ nou.

Prima cuvântare a fostă aceea a Mi
tropolitului Primată, apoi a urmată d. Las
car Oatargiu, președintele consiliului, care 
s’a adresată cătră M. S. Regele, în numele 
guvernului, prin următdrele cuvinte:

Sire! In numele consiliului de miniș
trii, mâ simtă fericită a aduce Majestăței 
Vostre-, din adânoulă inimeloră nâstre, cele 
mai vii și căldurose urări pentru anulă nou, 
care începe astăcjl.

Prin devotamentul^ și munca pusă de 
Majestatea Vdstră ați oâștigată dragostea 
întregului poporu română.

De aceea urările cari, cu totu res- 
pectulă și ou iubire, le aducemă Majestăței 
Vostre, M. S. Reginei, Principelui Ferdi
nand, Moștenitorolă Tronului, și Principe
sei Maria, suntă strigătulă țârei întregi, 
care, împreună cu noi, vâ efi00 astăcjl: La 
mulțl ani, Sire !

D. generală Mânu, președintele Adu- 
nărei deputațiloră, a adusă Suveranului 
urări, di^endă:

Maj estate! Suntă fericită de a pre
senta urările corpuriloră legiuitore pentru 
anulă ce începe. Dea Domnulă ca elă să 
fiă plină de mulțumiri pentru Majestatea 
Vostră și M. S. Regina, Acesta este urarea 
cea mai căldurosă ce poporulă română a- 
dresâză Dinastiei sale.

Să trăitl, Majestate!
Se trăiască M. S. Regina!
Să trăiască AA. LL. RR. Principele 

și Prinoipesa României cu copiii Loră!

După ce a vorbită d-lă generală Mânu, 
președintele adunărei deputațiloră, și d. G. 
E. Schina, prim-președinte ală înaltei curți 
de casațiă, M. S. Regele a răspunsă, mul- 
țumindă pentru tote aceste felioitărl, urmă- 
torele:

„Urările, ce’Ml suntă esprimate cu 
atâta căldură la reînoirea anului, au ună 
deosebită preță pentru Noi, fiind-oă ele 
răsfrânge simțimintele de dragoste și de 
credință ce Țera Ne-a dovedită în tote îm- 
pregiurările și mai alesă în anulă care s’a 
închisă. Astfel u am câștigată cea mai mare 
bogățiă de care ună Suverană pote dispune; 
voiu și întrebuința totă puterea Mea spre 
a o îngriji, a o păstra ca ună sântă depo- 
sită și a o lăsa moștenire la urmașii Mei. 
Gândurile mele și munca Mea de a pu
rurea suntă închinate soumpei nâstre Ro
mânii și neîncetată rogă pe Dumnedeu să 
o ocrotâscă și să răspandescă asupra ei fe
ricirea și prosperitatea.

„Mnlțumindu-vă din totă sufletulă de 
căldurosele vostre urări, vă ureză, și din 
partea Reginei, ani mulțl și fericiți și mai 
alesă, ca anulă aoesta să fiă bine-cuventată 
și roditoră p-ntru mulțumirea tuturoră“.

Cuvintele Regelui au făcută o adâncă 
impresiune asupra asistențiloră și au fostă 
acoperite de repețite strigări:

Trăiască MM. LL. Regele și Regina!
Trăiască AA. LL. RR. prinoipele și 

principesa României și copiii loră!
Regele, împreună cu principele, după 

ce au mai convorbită cu personele aflate 
față, s’au întorsă la orele 12 la paiață.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 17 Ianuarie. Szilagyi 

declară, că primesce candidatura 
pentru presidiulă camerei deputațiloră.

Praga, 17 Ianuarie. Au fostă de
ținuți 10 indivicți suspițîonațl cu ma- 
chmațiuni anarchiste.

Parisd, 17 Ianuarie. In cameră 
ceti presidentulă, între repețite în
treruperi din partea dreptei și stân
gei estreme, dimisiunea președintelui 
Casimir Perier, în care se Țice: ,,De 
șese luni dur&ză campania defăimă- 
riloră și ocareloră îndreptate contra 
armatei, a judecătoriloru, contra par
lamentului și a capului statului. Elă 
nu mai p6te suporta o astfel ă de 
responsabilitate, ce apasă umerii sei 
și îi 16gă manile.

La încheierea ședinței socialiștii 
strigară: Trăiască republica socială! 
Rochefoucauld strigă: Trăiască regele! 
Er stânga strigă: Trăiască republica !

Sala fu deșertată cu mare tu- 
multă.

In Senatu de-asemenea află ma- 
nifestulă o primire nefavorabilă. Fiă- 
care pasagiu fu însoțită de întreru
peri. Se auȚiau strigăte : Acesta e de
șertare, acesta este ună actă tristă!

Gongresulă se va întruni după amecțî 
in Versailles.

Cele mai multe șause le are 
pănă acuma Brisson.

Se crede, că după alegerea pre
ședintelui camera va fi disolvată.

Viena, 17 Ianuarie ErI sera se 
lățise scirea despre demonstrațiuni, 
ce s’ară fi făcută în Parisâ. țliarulă 
„Neues Wiener Tagblatt^ primi dela 
Flourens o depeșă, după care înîntrega 
Franciă domnesce liniște.

Bcrlinu, 17 Ianuarie. Dimisiunea 
lui Casimir l-erier făcu impresiunea 
că ar fi urmată în urma unoră inci
dente grave.

Londra, 17 Ianuarie, piarele de 
aci timbreză repășirea lui -Perier ca 
pe ună actă de lașitate personală.

înzadară, doră are purtări rele ? Ce-i, pen
tru Dumnedeu, de vorbesc! așa de copilulă 
d-tale ?

— D’apoi uite: Eu, la sfatulă d-tale, 
l’am adusă aici la Blașiu acu-să 4 ani. Cu 
câtă învățătură i-ai fostă dată d-ta putea fi 
diacă în loculă meu, dăr cum ai clisă și 
d-ta, totă mai bine-i popă, decâtă diacă. 
Și l’am adusă, am gândită, că după cum 
are capă bună, de s’ar pune cu de-adin- 
sulă pe învățătură, în câțl-va an! va fi po
pă. Der vădă, că trece ună ană după al- 
tulu și nu mai gată. Am întrebată pe dom
nii din Blașiu, pe dascălii cei mari, că ce 
lucru pote fi, de nu mai gată învățăturile, 
doră s’a dată lenei ? Ei toți îlă laudă, popa 
nostru i-a cetită dreptățile și dice, că suntă 
bune, dăr eu nu-să mângâiată, de ce nu mai 
și gată odată?

Acum ce să mai sciu face? Câtă să 
mai alergă pe la Blașiu să-i cară de mân
care? Și sătenii dela noi s’au pusă pe gân
duri, popa încă nu mai scie ce să-mi spu
nă; acum spune-m! d-ta, doră mă vei lu
mina !

Atunci eu cerui dela Alecă testimo- 
niulă, din care văclui, că este primulă emi
nentă eșită din classa a patra gimnasială.

Apoi spusei lui nenea Alecă cam urmă- 
torele:

Nene Alecă, cum ai trudită patru 
ani de dile, mai fă ce-i pute încă patru ani. 
După-ce gată tote școlele, atunci e omă 
deplină. Din classa a 8-a pote merge la 
școlele cele înalte să se facă doftoră, ori 
advocată, ori că pote întră la clericiă și 
s’o face preotă și protopopă, de i-a fi îm
părțită; lasă-lă se învețe, că aci pâne ca
pătă în cinste...

— Ba capătă și bani, 5 fl. la lună, 
dâr vedl, că-i răulă altulă, — adause ne- 7 • * nnea Alecd. E răultl altulă: Ia noi a făcută 
stăpânirea școlă și dascălulă capătă 300 fl., 
și omenii numai așa s’au învoită să facă 
școlă la noi, decă pe copilulă meu l’oră 
pune dascălă, că-i rușine ca omă din altă 
sată să tragă atâta potopă de bani, și de 
aceea dică eu, că decă popă încă nu pote 
fi, atunci să rămână dascălă la noi în sată, 
că doră atâta sciu, că scie elă, câtă să în
vețe pe cei băieți mici în bucovnă...

— Bine, bine, îi disei, eu credă, că 
dascălă l’or pune pe ună ană doi, apoi 
voră dice, că n’are diplomă, l’oră scote din 
slujbă și în loculă lui voră aduce vr’ună 
Ungură, ori Săcui, âr copilulă d-tale va 

rămâne nici încoce, nici încolo, omă stri
cată ; der lasă-lă d-ta să gate școlele, apoi 
ce-a vre Dumnedeu aceea a fi.

Supărată a rămasă nenea Alecă pen
tru sfatulă acesta nu numai pe mine, ci 
pe toți dela cari ceru sfată, că toți p’o 
formă i-au spusă, că să-lă lase să gate 
școlele. Nu se putea destulă mira, cum de 
toți domnii țină cu feciorulă lui și nu cu 
elă? In urmă dise: Acu vădă, că n'am în- 
cătrău, m’am băgată în horă, trebue să 
jocă! Și așa s’a1 dusă acasă, er Alecă a 
rămasă în școlele din Blașiu.

*
Astă-primăveră, la 7 Maiu, s’a înce

pută la Clușiu procesulă celă groznicu ală 
Memorandului. Ca la douăzeci mii de'Ro
mâni din patru unghiuri: bătrâni, bărbați, 
juni, tineri, din munți și din câmpii, erau 
în grădina Banffi din Clușiu și așteptau 
cu neastâmpără să vădă, ce s’a întâmpla. 
Eu cu muntenii mei încă eram acolo și 
âmblamă prin mulțime să studieză portulă 
românescă, care era aci atâtă de bine re- 
presentată, ca nicăirî.

Âmblândă așa, îmi îndreptai privirea 
spre bravii Hățeganl, când colo pe cine 
vădă?.... Era o grupă de trei persone : ună | 

moșă căruntă, în haine tote de păcură al
bă, cu pletele și barba albă, încălțată cu 
opinci, cu șerparulă îngustă și cu o că
ciulă mițosă albă pe capă, lângă elă o 
babă cu șuba albă din grumazi pănă’n pă- 
mântă, ca o reverendă, încălțată și ea cu 
opinci, ou o brobodă albă și încinsă cu 
ună brîu vânâtă, în mână cu ună toiagă 
ca și ală moșnegului de mare, de gân- 
diau că l’a moștenită dela Moise, cu care 
despică Marea-roșiă.

Cu ei sta de vorbă și le esplica ună 
omă tînâră, în reverendă sclipiciosă, cu 
pălăriă frumosă și bine îmbrăcată, semnă, 
că e ceva preotă tînâră din acele părți, 
cunoscută cu moșnegulă. Ouriositatea mâ 
atrase mai aprope de ei. Adecă era ne
nea Alecă și cu tînârulă Alecă. Ii cunos- 
cui și mâ cunoscură și prinseră a plânge 
la vederea mea.

— Domnulă nostru, dise moșnegulă, 
care m’a cam înfruntată în Blașiu, când 
vreamă să rupă pe Alecă dela școlă!

— Domnulă nostru, — dise baba care 
mi-a învățată pe Alecă Apostolulă din 
diua de Pascl! — Er tînârulă preotă (fise: 
Bine te găsescă, bunulă meu învățătoră!
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.’an deschisu nou abonamentu 
Ia care învitămu pe toți amicii 
sprijinitorii fotei nostre.
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Abonamente la numerele cu 
de Dumineci 

Pentru Austro - Ungaria: 
unu anu □ .
sese luni .........f

Pentru România și străinătate: 
unâ anii
țese luni .... . . 4

Abonarea se pote face mai 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^.
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Unu „RebusS£.

Care prostia e mai piramidală: 
a NemțilorO, cari au vrută să ne 
germaniseze, seu a Maghiariloru, cari 
vreau se ne maghiariseze ?

Celă ce va deslega acestu „Re
bus11 primesce atâta bere, câtă îi va 
încăpe în piele: celă puțină unu bu- 
toiă ; er pe de-asupra portretulă ace
lui dubitocă încălțată, care a inven
tată că : „nu funcționarii suntă pen
tru popâre, ci că popdrele suntu pen
tru funcționari41.

Și ca să i înlesnescă scrutătoru
lui lucrarea, îi voiă pune și eu la 
disposițiă datele, ce le posedă — și 
suntu multe aceste — ba chiar acum 
îi anticipeză unulă, care din cuvântă 
în cuvântă e adevărată, este bine 
cunoscută în comitatulă, unde s’a 
petrecută.

Pe timpulă absolutismului aus
triacă (1850—1861.), când ca nisce 
lăcuste flămânde au inundată țâra 
acesta veneticii din Galiția. Bohe
mia, Austria, guvernulă încrezută și 
desfrânată, răzimată pe ună milionă 
de baionete, s’a pusă pe germani- 
sare. Vai de acela, care ar li cute
zată să dubiteze măcară în răușita 
acelei întreprinderi.

Der abia trecură 7 ani și s’au 
convinsă puternicii cjulei, că: „Apa 
trece, pietrile rămână.11

Numai ce ne pomenimă la anulă 
1857 cu ună ordină ministerială, 
care spune că, 4^u! nu popârele 
suntă pentru funcționari, ci funcțio
narii pentru poporă. Și că în scurtă 
timpă toți funcționarii au să-și în- 
sușescă limba poporului, altcum voră 
fi demisionați. Șefii districteloră a- 
veau se controleze: sporulu făcută 
de funcționari.

In D.-S.-Mărtinu se afla unu 
funcționară din Krayn, cu numele 
Kristan, ună nemță fârte proBtă, 
trimisă anume, ca se spioneze pe 
ceilalți colegi, cari din întâmplare 
erau toți ardeleni: Unguri, Sași și 
Români. M’așî rămăși că a fostă din 
familia aceluia despre care prover
bială 4i°0 ■ „Ein Kraner und noch 
Aner, (Einer) haben einen todten 
Turken umgebracht.*)

*) După Dr. T. Iaensch..

Intr’una din 4'1® sosesce șefulă 
districtului, cu care ocasiune s’a pe
trecută între ela și Kristan urmă- 
târea scenă, demnă de a fi trans
misă posterității.

— Invățat’ai limba poporului? 
întrebă șefulă.

— Imposibilă! imposibilă! Ome
nii în țera acesta vorbescu o limbă, 
pe care noi nu o putemă învăța în 
veci; er dânșii suntu atâtă de proști 
de nu potă se învețe nemțesce. Eu 
sunt de doi ani aici, der ei încă 
totă nu potă vorbi cu mine. Când 
am fostă comandată să vină în Ar- 
deală, am remonstrată, am spusă 
că eu nu voiu putea vorbi cu ță
ranii, der mi-s’a răspunsă : Du-te nu
mai liniștită, căci Românii toți vor- 
bescă limba latină; er unguresce e 
de totă ușoră. In limba maghiară 
cele mai multe lucruri și noțiuni se 
numescă „fâkCto11. Ceapsa e fOkoto; 
negru e fOkoto (fekete); căpăstru e 
fOkoto (kOtOfek); hoțulă e fOkOtO; 
(lokOtO); pe cei mai mulți Unguri 
încă îi chiamă fOkOtO (Fekete). 
Scurtă: însemnă-ți bine acestă nume 
și vei avea întregu dicționarulă un- 
gurescă.

Eu m’am bucurată și ml-am 
însemnată în bughilaru acestă nume, 
ca se nu-lă uită.

Abia așteptam să am ocasiune 
să vărbescu. Amară m’am înșelată. 
Celă dintâiu țărână, cu care m’am 
întâlnită era ună Română, eu l’am 
întrebată: „Quomodo valet domine?11 
(Cum îți merge Domnule?) Elă nu 
ml-a răspunsă nimică; bietulă omă 
nu m’a înțelesă ; cei . dreptă între 
Români nu mori de fdme: jpâne, 
carne, vino, totă te înțelegi, deră 
cu Ungurii am pățit’o.

*) Ună omă din Carniolia cu încă 
unulă, au ucisă ună Turcă inortă.

Ml-am sco8ă bughilarulă și am 
începută a vorbi cu ei: fOkOtO, io 
kOtO, fOkOtO. Ei se uitau la mine, 
au isbucnită într’unu hohotă, apoi 
au fugită pe ușe afară.

Numai atunci am văcțută, că 
am fostă păcălită.

Sunt ce e dreptă mulți Unguri 
cu numele „fOkOtO11, der nu toți se 
numescă astfelă.

Eu tocmai lucru la o statistică, 
compună unu conspectă despre toți 
proprietarii de case; aici vădă nume, 
cărora asemeni dăr’ între Indienii 
cei sălbatici voră mai pută fi; d. e.

Păpilăkiunităriszăki, (Pipilak-uoitâ- 
riusake). Apoi:

Păp ilăkikeletihăzi, (Papilak-keleti- 
egyhâze).

Aceștia voră fi frați.
Acum vină, sigură, doi nemeși; 

în țera acesta decă nu ești nemeșă 
nu ești omă.

Szâmosziteleki. (Szamostelke), și 
Fămoziteleki, (Vâmostelke). 
Aceștia încă voră fi nemuri.
Numele, ce urrneză acuma nu 

cuteză să le pronunță, mai deunădi 
era să mă dea pe ușă afară dintr’o 
societate, au c]isu, că am spusă o 
mare spurcăciune, ca și când eu 
i-ași fi botezată pe acești Omeni. 
In țera acesta nicl-odată nu ești în 
clară, când ai să pronunți hartes 
P, când weiches P; (P seu B) când 
hartes T, când weiches T ; (T seu D) 
când sz, când s, când z. Mai alesă 
te încurci rău cu F seu V.

Poftimă să-mi pronunțe ună 
Germană aceste nume, ce se află 
în acestă conspectă:

Lovasi, Szegâdbiztos.
Bulea Vaszilka.
Cine trăsnetu le-a dată acestoră 

omeni așa nume lungi: Păpilakikeleti- 
hazl? Dor’ ar ajunge și: Hâzi', seu 
decă e nemeșă și-i trebue și ceva 
predicată : Păpilîăzi. Der Păpilăkikeleti- 
hâzi', es ist zum desperat werden. (e de 
desperată.)

Intr’adevără o barbară țeră a- 
cesta, nu rămâne altceva de făcută 
decâtă să-i botezămă din nou pe 
toți, și mai bine ar fi, să le damă ; 
la toți numele: „FokotO14.

*
Astfelă au pățită Ungurii cu 

Nemții; cum o pățimă noi Românii 
acum cu Ungurii, vomă vede : „urma 
va alege11, cpce pro verbul ă.

Ce-i dreptă, pănă acum încă nu 
s’au apucată să ne boteze; der va 
urma și acesta de sigură, să dea 
Dumnezeu ca să sosescă și d'ua a" 
ceea câtă mai curândă, dâră dOră 
se va deștepta atunci și celă mai 

„blândă Română11 din „somnule celu. 
de morte.11

Avemă totă speranța, că minis- 
teriulă Bânffy, va pune la cale bo- 
tezulă.

Se die®, că acestă Bânffy e ur- 
mașulu fostului guvernatoră Bânffy, 
care, ca se potă ajunge la acesta 
dignitate s’a făcută din calvină po- 
pistașă.

Pe acelă timpă era ună depu
tată, omă forte genială și cu cu- 
ragiu, căruia nu-i păsa de nimeni, 
îi sbiciuia fără cruțare pe toți, din 
care causă era temută și respectată. 
Acesta a persiflată și pe Bânffy, care 
era cam cocoșată. Când Bânfiy a 
intrată prima dată ca guvernoru 
în cameră, între deputați circula ur- 
mătorulu „bon motu: (glumă)

„ Pupposhătu Bânffy, gorbe kălvinista, 
hogy lehet belolle egyenes papista?*)

*
Mai am încă unu „Rebus41, decă 

se află cineva, care se intre pentru 
mine în pușcariă îlu voiu publica, 
altcum — ba.

Șivu CiitAramii.

Din suferințele poporului.
Rețea gă, 30 Decemvre 1894.

Trecuse astă-tomnă, la prima No
vembre, anula, de când nu fusesemă pentru 
timpa mai îndelungata pe la Reteagă, de 
când adecă mersesemă în Sibiiu ca secre
tara II ala Asociațiuuei Transilvane, de 
unde după 2 luni de clile m’am depărtata 
și m’am aședată — ca omulă în capa de 
iernă — unde am putută și nu unde ași fi 
voita, adecă în B.-Monora, la socrii mei.

Acum însă în Decemvre trebui să 
vina la Reteagă pe o săptămână întregă. 
Sosii în 8 Decemvre a. tr. într’o di de 
Sâmbătă. Ml-am întocmită anume timpulă 
călătoriei pe Sâmbăta, căci în „șdbcsu‘ e 
omulă mai comodă pe trenă, nu este atâtă 
de îndesuită de fiii lui Israilă, de noii și 
favoriții cetățeni ai acestei patrii, ai aces
tui Canaană, ocupată de fiii lui Iacobă cu 
ajutorulă vinarsului.

Din totă călătoria nu am nimică nou 
de amintită, tote-să vechi și nouă tote, 
vorba lui Eminescu, numai umbra spinului 
la casa creștinului, căci:

Dela Nistru păli’ la Tisa
Totă Românulă plânsu-mi-s’a 
Că nu mai pote străbate 
De-atâta streinătate.

Și nu-i mirare, că sărăcesce poporulă 
vădândă cu ochii; căușele suntă atâtă de 
multe și feliurite, încâtă nu ușoră le poți 
da urmă la tote. Statulă cu droia lui de

*) CocoșatulQ Bânffy, strîmbulă calvi
nistă cum s’a făcută din elă de-odată 
papistă.

— D’apoi cum, aici? întrebai eu.
— D’apoi unde? îmi dise moșnegulă; 

unde se adună totă nemulă românescă să 
vadă cu ochii cum dușmanii bagă în tem
niță pe bărbații aleși ai nemului nostru, 
copilulă meu să lipsescă? Apoi unde este 
elă să nu fimă și noi, bieții, cari ne-amă 
ostenită de l’amă crescută ? Am venită, 
domnule, și de-abia așteptă să vădă pe dom
nii noștri cei trași în judecată. I-am mai 
vădută și adi-diminâță, când îi duceau la 
judecată și-mi spune Alecă, că acuși o să 
vină să-i vedemă mai bine și să mergemă 
mângăiațl acasă, că înainte de osîndă 
li-amă putută striga odată: Domne ajută 
dreptății și să trăescă mucenicii noștri, că 
aceștia-să mucenici, domnule, mucenici ca 
sfântulă George și ca stântulă Dumitru, 
cari încă pentru lege și nemă au suferită 
ocară, ca și mucenicii noștri.

— Der ce clici, nene Alecă, glumii 
eu, totă mâniosă ești pe mine, ca atunci 
în Blașiu?

— Ba, d-le, mi-a trecută mânia de 
multă și am binecuvântată de multe-orl 
câsulă, în care am făcută ■ cunoscință cu 
domniata. Aleculă meu e popă la noi în 

sată de vre-o patru ani de dile, că părin
tele celă bătrână a murită, fiă ertată, și cu 
glasă de morte a lăsată, ca numai Alecă 
să-i fiă următoră! Acum de ună ană și 
mai bine Alecă portă și slujba de proto- 
popă, e ginere la d-lă vicarășă și are doi 
copii, scii chiar cum era elu, când era 
mică. Și preotâsa-i aci cu prunci cu totă, 
der a rămasă la preotâsa popii Lucaciu cu 
copiii, că cădeau de somnă, micuții moșului.

Intr’aceea audirămă glasă prin po
poră : vină domnii! Și mulțimea din gră
dina Banffi se despărți formândă cărări 
oble și largi, ca să potă trece comitetulă 
națională. Er nenea Alecă, când vădu pe 
președintele nostru Dr. Rață cu figura lui 
impunătore, strigă ca eșită din minți: „Să 
trăescă sfinția sa împăratulă Romaniloră!“

Mulțimea inunda valuri, er eu mă 
pierdui de nenea Alecă și de atunci nu 
l’am mai văzută.

*

Afară ninge de îngrbpă. ErI amă 
avută vreme mole, ploua cu ventO, aseră 
prinse a ninge și ninse totă noptea și 
ninge și aoum, de-i omătulă pănă’n brâu, 
vorba lui Alexandri:

ț)iua ninge, noptea ninge
Dimineța ninge eră,
Cu o zare argintie se îmbracă mândra 

[țâră....
Sorele rotundă și palidă se ivesoe 

[între nori
Ca ună visă de tinerețe printre anii 

[trecători.
Și cum ninge, mă uită prin ferestră 

și vădă ună omă ducendă ună cală de că
păstru ; pe cală ună băiată înbondrojită în-, 
tr’o glugă, înaintândă cu greu prin ză
padă, plină de omătă pănă în genunchi. 
Văcjendu-lă îmi reamintescă pe nenea Alecă, 
când veni prima-dată de-șl aduse copilulă 
la mine la școlă. Și curiosă, că unde o fi 
mergendă omulă cu băiatulă pe o vreme 
ca asta, deschidă ferâstra și-lă întrebă : 
„Da unde mergi, nene, cu băiatulă pe ună 
viscolă ca ăsta?“ — „Ilă ducă la școla pea 
nemțescă din Bistriță, domnule11, îmi răs
punse elă. — „Der cum de nu-lă ții pe săr
bătorile nostre acasă?11 întrebaiu eu, er elă 
înaintândă prin zăpadă îmi răspunse : „în
vețe numai bine, c’apoi și sărbători va ave; 
de unde nu, nu tragă nădejde nici de-ună 
bine.u

Inchiseiu ferestră, îmi reamintii în
tâmplarea cu nenea Alecă și o puseiu pe 

hârtiă gândindă : peste câțl-va ani și omulă 
acesta pote se aibă bucuria, ce-o are adl 
nenea Alecă.

Postula, Crăciunului 1894.
- r. —

Bradislu
3?o-vestize looteiXLică.*)

Ună bradă tîneră și mândru, urmașă 
vrednică ală aceloră, ce au stată martori 
neclintiți la vitejiele fără semă ale stră- 
moșiloră noștri Romani și Daci, se înalță 
măreță într’unulă din bătrânii munți 
ai Gorjului.

Era primăvera. De jură împrejurulă 
bradului, stau o mulțime de tovarăși, mai 
bătrâni și mai tineri: copii, juni și moș
negi de sute de ani. Și mai alături, se ve
deau răsărițl al ți frați, cari d’abia apuca
seră lumina cjilsi: pentru-că numai de cu- 
rendă spărseseră învelișulă apărătoră ală 
seminței și eșiseră din pămentulă, în care 
fuseseră ascunși. Printre ei stau risipite 
buruenile și florile pădurei: ici; clopoței, 
ferege și ederă: dincolo afini și mătră-
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funcț,ionarî și esecutorî a făcută să se simtă 
greutatea lui pe umerii tuturoră, apoi tea
tre, căi ferate, palate de multe soiuri, etc. 
încâtă se împlinesce întru tote vorba cân
tecului :

Eu facă drumuri și punți grele
Toții eu dau vama pe ele, 
lo-să silită să dau cătane, 
Loră cortelă, nutreță și haine....
Apoi comasările cele drepte și ne

drepte, administrațiile cele moderne, gen- 
darmeria și altele și altele, pănă te doră 
spatele.

Trebue să recunoscemă, că sărăcia 
poporului acestui ținută mai provine și din 
vina lui de multe-orî. Să fimă bine înțe
leși, sub poporă înțelegă aci pe Români 
■și Unguri de-o potrivă, adecă pe toți lo
cuitorii aoestui ținută, cari trăescă din 
plugărită. Poporală aci o sorte are îu bine 
și în rău, aprope de-o potrivă suportă 
greutățile și de-o potrivă e nemulțumită. 
Deosebirea e numai, că poporală de lege 
ungurâscă, — cum c|ică omenii noștri, — îșl 
aude judecățile în limba ungurâscă, limbă 
mai numai atâtă de bine pricepută de ei, 
ca și de Români, pe când Românii nu vădă 
nici o scrisore în limba loră, nu audă dela 
domnii administrației și dela gendarml — 
cu cari au atâta lucru — nici cuvântă rău, 
necum bună, în graiul0 limbei loră. Mai e 
apoi deosebirea, că poporală maghiară îșl 
are în mare parte scolele sale înființate 
din partea statului, pe când ai noștri tre
bue să susțină două părechl de școle: și 
cele ungurescl ale statului și cele ale sale 
confesionale; apoi fiii cu ceva seiință de 
carte ai poporului ungurescă îșl capătă mai 
lesne și sigură ocupațiă aici în țâră, pe 
când ai noștri trebue să se îndestulescă cu 
nimică, ori să ia lumea în capă în Ro
mânia. Dâr țărănimea, clasa poporului greu 
muncitoră, trecea pănă astă-vâră cu droia 
în România, fără deosebire de limbă și 
lege, ca să facă bani și să potă plăti dă
rile cele multe și de multe soiuri ale fe
ricitei patrii materne. Din cele vădute cu 
ochi deschiși și observate fără patimă am 
venită la convingerea, că nu e tocmai mare 
deosebirea între starea poporului românescă 
.și a celui ungurescă din acestă ținută, de- 
drece condițiile de traiu suntă aceleași. 
Neîndreptățită și asuprită e poporală de 
josă din trei părți:

a) din partea guvernului, care pune 
dări prea mari pe poporă, fără de a-i des
chide căi nouă, pe cari să potă câștiga 
mai multă, decâtă în trecută, când dările 
■erau mai mici;

b) din partea nobilimei, a mariloră 
proprietari, cari în diferite moduri mai a- 
pasă și acjl poporală ca ună bălaură cu 
multe capete;

c) din partea jidovimei, atâtă de fa- 
vorisată de cei mari ai acestei țări.

Poporului ’ii se ceră feciorii cei mai 
voinici pentru oste, unde slujescă câte

2—3 ani. In acestă- timpă ei nu numai că 
nu lucrâză nimică în interesulă economiei, 
nu numai că nu înaintâză, dâr:

Trei ani câtă am cătănită
Plugulă mi-s’a ruginită, 
Pămentulă ml-a’nțelenită, 
Boii’n grajdă o-’mbătrânită.

Va să dică ’i se ruinâză tote. Pe 
lângă aceea, mai și consumă din lada țării, 
că flămândă și desbrăcată nu ar pută că- 
tăni. Er la venirea acasă, în cele mai multe 
cașuri nu-șl mai cunosoe din cele lăsate, 
decâtă bordeiașulă părintescă; moșiora a 
trecută prin ciurulă comasărei, locurile lui 
cele bune le află în tabla grofâscă, er în 
schimbă pentru ele se trezesce cu nisce 
locuri sterile în fundulă hotarului. Așa s’a 
întâmplată chiar și în Reteagă, unde boerii 
Bethlen Păi și Bethlen Laszlo luară totă 
ce-a fostă în jurală comunei, îngrădiră co
muna de tote părțile cu laburl (latifundii) 
de ale loră, âr pe micii moșieri îi alun
gară din giurulă comunei în fundulă ho
tarului, pe când legea dice, că micii mo
șieri, cei cu puținelulă, să fiă mai aprope, 
er bogotanii mai departe cu moșiile, că au 
prindere de a-șl gunoi și cultiva locurile 
fiă câtă de departe. Ei, der micii moșieri, 
foștii iobagi, nu suntă grofi, nici baroni, 
potă fi mulțumiți și cu pămentă mai rău 
și mai depărtată, „că, sciu, că nu-să domni!“

Legea face dreptă grofiloră și baro- 
niloră și mariloră proprietari, că ei suntă 
în dieta țării, ei în ministerii, ei fișpani și 
vice-șpanl prin comitate, ei și numai ei, 
de susă pănă josă, apoi firesce, cu legea 
în mână ei îșl facă dreptă după drep
tatea loră.

Der nu numai cu comassările, ci și cu pă
durile, pănă chiar și cu dreptulă de a duce 
sărătură (murătore, slatină) este scurtată 
poporală. In Reteagă din vâcuri a fostă 
fântână de slatină forte bună. Poporală 
întregă, cu domni, cu muncitori, avea 
dreptă să-și ducă odată pe săptămână câtă 
cere trebuința, numai să nu vendă din ea. 
Așa au făcută pănă în primăvara acestui 
ană. Atunci aflară cei mari și tari, că po
porală prea este bogată și l’a îngustată în 
dreptulă de a duce slatină. Au prinsă a 
i-o da cu litra, de totă sufletulă o litră de 
slatină pe săptămână, er pentru vite ni
mică.

Credeți doră, că acestă măsură pri- 
vesce și pe grofulă Kornis Victor? Țl-ai 
găsit’o! Elă e domnă, 'elă are dreptă să-și 
care slatină cu buțile câtă cere trebuința 
pentrn turmele lui de porci și junei! Când 
va veni însă rendulă reparărei fântânei, cre
deți doră, că va presta elă muncă în pro
porția folosului, ce-lă trage? Feri Dâmne! 
Că-i domnă, grofă, celă dintâiu virilistă 
în comitată, deci plină de drepturi și cu 
puține datorințe.

Pe lângă marii proprietari mai e și 
guvernulă, drăguțulă de elă, care ajută po
porului a ajunge la sapă de lemnă.

Prin anii 1877—78 guvernulă a fun
dată aci șcâlă de stată, a pusă pe popo- 
rațiune dare de 5°/0 pentru acea școlă. In 
anulă acesta a mai făcută și „Kișdedovou 
mai punendă 3°/0 pe poporațiune. Acestă 
dare este pe întregulă poporă, pe Români, 
Unguri, Jidani, Armeni și Țigani. Dâr 
Românii îșl au și susțină scdla loră con
fesională și o plătescă numai și numai din 
punga loră. Cercat’au autoritățile scolastice- 
bisericescl să tragă cele 5% în folosulă 
scdlei române? Răspundă Veneratulă Con- 
sistoră din Gherla, răspundă protopopulă 
Reteagului ca inspectoră și preotulă Re- 
teagului ca directoră ală acelei scole! Po
porală rabdă și plătesce de sîlă bucurosă, 
cine rămâne în restanță, este esecuată și 
pacea-i gata.

Acum pe lângă 5%, ce dau Ro
mânii scâlei streine, mai dau, — de sîlă 
bucurosă — alte 3% pentru „KișdedovoL Au 
avută Românii lipsă de acelă institută de 
maghiarisare? L’au cerută? — Ba! Der 
așa cere.„idea de stată maghiară11, să mai 
căpătuâscă o Unguroică, să învețe copiii 
de Jidană și Țigană limba lui Arpad, că 
Românii n’or învăța-o în veci, ori dâcă da, 
atunci totă Unguri din ei n’oră face. Nu
mai foștiloră iobagi maghiari le face' Kiș- 
dedovulă și scola de stată ună bună ser
viciu, că-i face să-și învețe limba maternă 
pe spesele Românilor u. Așa-i dreptulă și după 
dreptă e dreptatea; cui nu-i place, largă-i 
lumea!

Dâr năcasă, că nici poporului ungu
rescă de aici nu-i place binele ungurescă 
și dreptatea ungurescă: chiar așa merge 
în România la lucru Pișta, Janoș, Șandor 
și Iștvan, ca și Ionă, Petru, Pavelă și Ma- 
teiu! Și mergendă, lucră în brazdă streină 
pe pămentă streină, ca să potă face bani, 
cu cari în „fericita Ungariă11 să potă plăti 
dările cele multe. Pentru pămentă? — Da 
și ba, că celă mai multă și mai bună e în 
mâna mariloră proprietari unguri și jidani, 
âr poporală, talpa țărei, Români și Un
guri de-o potrivă, la ună pahară de vi- 
narsă cântă desperată:

N’am nici pâne, n’am nici sare,
Tote le-a dusă darea mare!

In diua sosirei mele aci auclii, că trei 
călugări dela Ierusalimă umblă după 
milă. întrebă, că dela cine stringă milă, 
cu soirea și ajutorulă cui? Și mi-s’a răs
punsă că : Cu soirea șl învoirea parochului 
localii, cu ajutorulă curatorilor# bisericei ro
mâne din Reteagă. M’am revoltată în mine 
văjendă atâta hăbăucie ! Orl-ce dări, orl-ce 
pomene, de pe Română se scotă mai în- 
tâiu. Acâsta e prea multă.

Au venită călugării (2, că ală 3-lea 
totă diua a zăcută la popa bolnavă unii 
dică, că beată) au venită dâr și la soru- 
mea după milă. ^Der cumnatulă meu, 
fostulă notară ală Șoimușeniloră, i-a în
trebată : Aveți, slobozeniă dela vice-șpa-

nulă ca să-i colindați comitatulă, și dela 
Episcopulă, ca să-i colindați diecesa ? Și 
neavendă, decâtă certificată dela consu- 
lată, că au dreptă de a călători (de cerșită 
nu se spune), a disă cătră curatori; țineți 
bucatele și banii adunați aci la biserică 
pănă călugării voră aduce licență dela 
vice-șpanulă, că au dreptă să adune bani 
în comitată, er dela Episcopie recoman
dare că potă să adune în diecesă. De nu 
le-oră aduce, opriți totă pomana adunată 
pe sâma bisericei de aci, că destulă este 
ea de săracă și poporală de storsă, să nu-lă 
mai tragă chiar și fanarioții!

Credeți, că așa s’a întâmplată? De 
unde?! Călugării n’au mai cerșită prin Re
teagă, ce-i dreptă, dâr au dormită la popa, 
acolo s’au ospătată boeresce, er a doua-di 
s’au dusă ducând# mila adunată cu ei și H- 
dendă de prostia popii și a curatorilor# din 
Reteagu. Ba încă se dice, că onoratul# preot# 
a dusă pe fanarioți să mai despoie și pe mi- 
serii poporeni din filiala Bata prin cerși- 
toria loră.

Ore cugetat’a părintele Ambrosie Popă: 
ce bine au făcută fanarioții Româniloră? 
prin ce i-au deobligată ? De au dreptă a 
cerși: de ce nu cerșescă și dela alte ne
muri, au numai Românii suntă oi de tunsă 
și de mulsă ? Vai de păcurarulă, care lasă 
să-i tundă și mulgă turma toți trașl-îm- 
pinșii! Acela nu-i păstoră după dis’a Scrip
turii, ci năimită!

(Va urma.)

Bnscînțare.
Neputendu-se ține adunarea generală a 

despărțământului 1 ală „Asociațiunei tran- 
silvane“ convocată pe 27 Decemvre v. 1894, 
din causa insuficienței membrilorâ, se con
vocă din nou pe Duminecă in 8 Ianuarie v. 
1895 la orele 2'/2 p. m. în casina română 
din locă. De âre-ce la acestă adunare are 
a se face reconstituirea comitetului și a se 
lua măsurile necesare pentru o mai rodnică 
funcționare a acestui despărțămentă, ru- 
gămă pe toți fruntașii noștri din Brașovă 
și din împrejurime, să binevoiască a lua 
parte în numără câtă se pote de mare.

Brașovă, 3 Ianuarie v. 1895.
Ionii Petricu, A. Bărseană,

protopopii, ca directorii. actuaru.

Producțiunl și petrecerî.
Tinerimea română adultă din Derste 

învită la producțiunea împreunată cu dansă, 
ce se va da Sâmbăta viitâre, în 7 Ianuarie 
v. o. în sala otelului Zeii de-acolo. Inoe- 
putulu la 7 ore sera. Intrarea de personă: 
loo. I 40 cr., loc. II 30 or.; de familiă: 
loc. I 80 cr. loc. II 60 cr.

Pe calea acesta publicul# română e in
vitată a lua parte. Alte Invitări nil se tri
mite.

Programa: 1) Mama Anghelușa, 2) 
Șoldană Vitâzulă, declamațiunl; 3) Arvinte

gune; er mai dincolo, pe perinele moi de 
muschiu, ce înconjurau trunchiurile molif- 
țiloră bătrâni, se ridicau umbrele palide și 
■drăgălașe ale ghioceiloră și lăcrimioreloră. 
Felă de felă de erburî împodobiau cu 
■verdeața loră locurile dimprejură, pe cari 
.acele și mlădițele bradului, resărite în anii 
trecuțl, nu putuseră încă să le acopere.

Lumina strălucitore a sorelui de pri
măvară îșl trimitea radele-i precipișe prin
tre crecile resfirate frumosu ale bradului. 
Prin florile poenei. alergau, jucându-se în 
radele aurie ale sorelui, sugând sucurile dulci 
ale floriloră și răsboindu-se unii cu alții, 
cărăbușii grăbiți, albinele harnice, bondarii 
greoi și îndărătnici, muscele sbîrnăitore și 
locuștele scârțiitore; âr pe deasupra, 
prin aeră, trecea repede ca săgâta, din 
■când în când, câte-ună calulă dracului, 
bâzăindă din aripiorele-i rețelate și aurite. 
■Cu toții îșl împliniau munca vieței, după 
cum firea i-a urdită, printr’o moștenire de 
mii de mii de ani, în lupta pentru traiu, 
atrași de lumină, de aeră și căldură, întoc
mai ca și ființele mai puțină norocose, ce 
se terăscă pe pământă și-și petre că viâța 
în putrigaiulă mole și căldurosă de josă.

* *&

Aceste și multe alte ființe încunjuran 
tînărulO bradă; elă însă, bucurându-se de 
viâța-i liniștită, îșl vedea de trâbă și nu-i 
păsa de nimică; „a cresce și a înflori-4 era 
rostulă vieței lui, pe care căuta să și-lă 
îndeplinescă cinstită. Doria, cu tote acestea, 
să pâtă trăi mai multă decâtă atâția tova
răși, căduțl încă de mici, sub securea ne
milostivă a omeniloră, cari îșl înveseliau 
cu ramuri de bradă nunțile și sărbătorile 
Crăciunului; doria să ajungă mai înaltă și 
mai mare, să stea odată ca ună uriașă ală 
pădurei, ca și frații lui mai mari, răsărițî 
cu sute de ani înainte. Și tocmai acum era 
timpulă să se bucure de vieță, să lucreze 
și să propășescă. Lumina sorelui îi putea 
da multă ajutoră; elă o scia și i-ar fi în- 
torsă bucurosă aceleași rămurele, dâcă ar 
fi putută.

In ajună pioase aprope totă diua; 
ună ceru plină de nori acoperise pădurea 
întregă și elă avusese alt-ceva de făcută. 
Rădăcinile lui absorbiseră cu poftă ume- 
cjela pământului și cu dânsa o mulțime de 
hrană întăritore, adecă săruri, cărora ome
nii le dică salitră, vară și altele. Tâte 
acestea se suiseră, împreună cu apa, în 
trunchiulă lui și se răspândiseră în tote

crecile, pănă în vârfurile cele mai depăr
tate, în muguri și frunde, aducendă peste 
totă împrospătare și așteptândă radele 
sârelui, ca să le deștepte spre nouă acti
vitate.

Decă bradulă ar fi putută vedâ, i-s’ar 
fi părută, că beutura ce luase nu era de 
câtă apă curată, pentru-că păturile porose 
ale pământului oprise totă turburâla. Totuși 
simția, că acâstă beutură îi da o altă viâță; 
că nu numai îi potolise setea, der îlă și 
săturase și-i dedese puteri nouă, cari îlă 
împingeau spre lumină, ca și cum împără
ția acesteia i-ar fi fostă patria.

Rădăcinile bradului sciau forte bine 
totă ce-i plăcea lui din sucurile pământului 
și elă avea totă încrederea într’însele, căci 
ele îlă țineau înfiptă în pămentă și-lă cum- 
păniau astfelă, în câtă sta dreptă ca ună 
catargă de corabiă: ele absorbiau numai 
sucurile ce-i priiau.

Altă-dată, rădăcinile erau acoperite cu 
nisce perișori fim, cari răsăriseră chiar 
din ele și pe cari, în urmă, eșiserâ alte 
mii de fîrișore, tote bine înțepenite în pă
mentă și în pâtră. Acești perișori și aceste 
firișore hrăniseră rădăcinele multă timpă;

acum însă perișorii și firișorele dispăruseră 
și, în loculă loră, rădăcinele căpătaseră 
alte ajutore curiose, cu cari împărtășiau 
bucuriele și suferințele; fiice ale întunere- 
cului, aceste ajutore erau nisce ciuperci 
seu bureți, ce înveliau rădăcinele ca nisce 
mănuși; ele se legaseră cu rădăcinele pe 
vieță și pe morte, înlocuindă cu belșugă 
serviciele firișoreloră.

Astfelă rădăcinile nutriau bradulă din 
puterea loră propriă și din alta străină, 
îngroșându-se, și ele din ce în ce mai mult 
și resfirându-se în tote părțile. La rândulă 
loră, ciupercile îșl datorau hrana chiar 
rădăcineloră: prin rămurele bradului curgea 
suculă dătătoră de vieță, care nu se putea 
produce decâtă susă la lumină, și care da 
nascere părții lemnose și cojei, colorei ce
lei vercll a frundeloră, reșinei și scrobelei 
din elă.

In totă loculă, materia viă se înmul- 
ția și nu lăsa să pâră nici trunchiulă. nici 
rădăcina. Dâr ori câtă hrană li-ar fi oferită 
pământulă, ea n’ar fi fostă îndestulătore; 
lumina și aerulă, însă, desăverșiau lucrarea 
începută josă în întunereculă umedă ală 
pământului.

Pentru-ca bradulă să potă lua din
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și Pepelea, teatru într’ună actă; 4) Hersou 
Boccegiu, declam,; 5) O oântare solo, — 
tote esecutate de tinerimea adultă. La fine 
dansă.

*
Reuniunea pompierilorn voluntari din 

Blașiu invită la balulQ, ce-lă va arangia 
Sâmbătă în 26 Ianuarie n. în Hotelulă „Uni
versal Intrarea: de familiă 2 fi., de per- 
sonă 1 fi. Inoeputulă la 8 ore săra. Ofer
tele marinimose se primesoă'cu mulțămită.

*
Baiu pentru seraci. Sâmbătă în 26 

1. c. va arangia orașulă BrașovO unO bală 
în sala redutei urbane, în favorulă fondu
lui orășenescă pentru săraol. Luândă în 
considerare, că balulă se face pentru ună 
scopă filantropică, e de dorită, ca onor, pu
blică să ia parte în numără câtă de mare 
la elă. După pregătirile făcute pănă acuma 
din partea comitetului, baiulă acesta pro
mite a fi unulă dintre cele mai frumose 
din carnevală. Bilete de intrare â 1 fi. 50 
cr. se potă căpăta în librăria d-lui Henric 
Zeidner și bilete â 2 fi. pentru locuri de 
galeriă la căpitănatulă orașului, precum și 
sera la caseă.

*
Corpulu îrivețătorescu din Zârnesci 

invită la petrecerea socială împreunată cu 
dansă, oe se va da Sâmbătă in 7 (19) Ia
nuarie 1895 (8f. Ionă) în sala edificiului 
școlară de-acolo. Inoeputulă la 7’/2 ore sera 
precisă. Intrarea: la bună voință. Venitulă 
curată e destinată pentru fondulă biblio- 
tecei școlare gr. or. din Zârnescl.

Literatură.
In tipografia „ A.. Mureșianu“ din Bra

șovO a apărută : Istoria patriei și elemente 
din Istoria universală pentru scolele po
porale române, de Ionic Dariu. Cu portre
tele mai multora regenți și bărbați aleși. 
Edițiunea 111, revăzută, îndreptată și îmul- 
țită ou 14 ilustrațiuni nouă. Editura auto
rului. Prețulă unui esemplară legată 30 cr., 
broșată 26 cr.

De aoelașl autoră a apărută: Banca 
de șcdlă, studiu asupra întocmirei ei. Pre
țulă 15 cr.

E D U cTț nT
Ce trebne se învețe unu educatorii.

I.
E o cțicetdre de predilecțiune a 

noiloru educatori, cumcă educațiunea 
copilului trebue se începă cu a sa 
nascere și eu consimtă din parte-ml 
din t6tă inima la acesta.

Der eu acum am sâ esaminezu 
numai, ce are se facă o persbnă e- 
ducătore pentru educațiunea copi
lului, pe care îlb primesce din sî- 
nulu familiei spre alu cultiva mai 

departe. Anulă, când are se se facă 
acesta, nu e în generală hotărîtu. 
Unii educatori îșî primescă elevii 
în anulă alu 5-lea seu alu 6-lea alu 
etății, cei mai mulți înse îi pri- 
mescu mai târziu.

Eu presupună aici, că educa, 
torulă își începe misiunea cu elevii 
'a versta de 5 ani. Se pune între
barea înse, ce are se facă cu ei 
de!a acestă. dată înainte și ce tre- 
bue se învețe elfi în acestă privință?

La copii se desvoltă mai înteiu 
puterile corpului și între ele mai 
aleșii acelea, a cărora activitate e 
mai necesară pentru întreținerea și 
nutrirea lui. Prin urmare, educato- 
torulu trebue se pricepă de-aseme- 
nea cum se întrețină energia loru 
seu sănătatea corpului.

Nicî o educați une nu reușesce 
la copii nesănetoși. Continua loru 
indisposițiune îi face caprițioși, des 
gustați de ori și ce, le slăbesce ten
dința de activitate și-i face incapa
bili de a-și pute procura prin aten
țiune noțiuni asupra lucruriloru ce-i 
înconjoră. Ori-ce vântu mai aspru 
ori-ce plbiă neașteptată îi sperie și 
îi împiedecă de a aduna cunosciințe 
în mijloculu naturii.

Educațiunea copiiloru nesănetoși 
e prin urmare o afacere forte obo- 
sitore și cu totulu nerecunoscetore 
și cine vre se educe, trebue se știe 
cum se îngrijescă de sănătatea ele- 
viioră.

La acâsta se pbte obiecta, cum
că suntu medici pentru așa ceva.

Bine înțeleșii, că suntu. Suntu 
însă ei rotd’auna la îndemână acolo, 
unde se afla educatorulu cu ai săi 
elevi? Se găsescu ei la moșiile pro- 
prietariloru ? Se găsescă ei la țâră, 
unde orășenii mai cu dare de mână 
își trimită copii spre a fi educați? 
Se găsescă ei pe timpulu căleto- 
riiloru? Și chiar decă se găsescă, 
pâte cineva se le încredințeze elevii 
totd’auna fără nici o grije? Unu 
medicu, care e chemată la unu co
pilă bolnavă, a cărui natură n’o cu- 
nosce și alb cărui felă de vieță nu 
l’a observată și care probabilă își 
are capulu plină cu o anumită bolă, 
pe care o caută pretutindeni și pe 
care de asemenea o află pretutin
deni, pbte multă mai ușoru se se 
înșele în diagnosa bâlei, a causei ei 
și a alegerei mijlăceloru de vinde
care, decâtu unu educatorii atentă, 
care are în continuu înaintea sa pe 
elevă și eare-i cunâsce natura și ală 
său felii de vieță.

Și suntu bre toți medicii con- 
sciențioși? Nu se găsescă între ei 
unii, care își trateză bolnavii întoc

mai după cum procedeză ună cea
sornicarii doritorii de câștigi! cu cea
sornicele, ce i-se dau spre reparare, 
pe care nu le repară nici odată com
plectă, ca astfelă să mai rămână tot
d’auna ceva de îndreptată spre a 
pute câștiga in continuu?

Așa-der, educatorulu trebue se 
pricepă cum se-șl țină elevii sănă
toși, cum se se ferescă ca să nu-i 
bolnăvescă și cum să le ajute decă 
se ivesce ici și colea în mașină câte- 
o neorânduială și numai în cașuri 
estra ordinare, când nu se pricepe, 
atunci numai să cheme îu ajutoră 
pe medicu.

Nu e aci loculă de a arăta totă 
ce trebue să facă cineva pentru con
servarea sănătății școlariloră săi. 
Numai atâtu observă, că trebue să-i 
deprindă cu o vieță mai aspră și 
să-i lase de a se mișca cpl^ică în 
aeră liberă, fără să se temă de 
timpă; se le dea se mănânce lu
cruri simple și să-i pună se facă 
băi reci și exircițiurî de înotată.

Uletodu practică pentru conservarea vase- 
loră și a vinului.

Principalulu în conservarea vi
nului constă în starea bună a va
sului. Ună vasă defectuosă strică 
vinulă. Vasele bune dregă vinuri 
rele.

Vasele ce stau gole unu timpă 
mai îndelungată prindă gustă de acrelă 
seu mucigaiu; aceste vase înrîureză 
în modă perniciosă chiar asupra vi- 
nuriloru de calitate cu totulu supe
ri 6 ră. Pentru a înlătura acestă 
influență, ce au vasele asupra vi
nului, este absolută necesară a-le 
opări mai întâlă cu apă caldă și 
apoi celă puținii a le clăti de doue- 
ori cu apă rece. După acestă opera
țiune se scurge și se usucă bine va- 
sulă și apoi se aprinde o bucată de 
fibre de pucibsă și se atârnă cu o 
sîrmă în interiorulă butoiului, er îu 
urmă se va astupa butoiulă pe câtă 
se va pute de bine. In casă, că pu- 
cibsa nu va arde, atunci cu sigu
ranță putemu spune, că vasulii este 
atacatu de acrelă seu muce^elă, care, 
după cum este deja constatată, suntu 
perniciose vinului. Spre a nimici 
acestă atacare a vasului vomă pune 
o cantitate de 5 kilograme, vară 
nestinsă, peste care se va mai turna 
o cantitate de 20 litruri apă caldă 
seu numai o cantitate de 3 kilogr. 
de sodă, peste care se va turna totă 
aceeași cantitate de apă caldă, er 

în urmă ae va mai turna în ori ce 
casă, încă de doue-orl apă, rece în 
aceeași cantitate. După acestă ope
rațiune se întrebuințeză din nou pu- 
cibsa, care de astă-dată va arde, și 
vasală ast-felă tratată este de si
gură fără defectă și în elă potă fi 
conservate chiar cele mai bune so
iuri de vinuri.

Mustulă, după stbrcerea lui din 
struguri, se va conserva îu vase ce 
mai întâiu au fostă tratate în mo
dulă mai susu descrisă, mustulă va 
fi lăsată celă puțină 2 luni în ace
lași vasu. După 2 luni fiindă vinulă 
deja fierții și așecjată, și câte-odată 
chiar și puțină înghețată, se va trage 
în alte vase, care vase voră fi fostă 
asemenea tratate după metodulă de 
susă descrisă. Butoiulă nu se va 
mișca din locă, astfelă că numai 
substanța limpede să fiă trecută din 
unulii în altulă, er drojdiile se voră 
conserva separată. Atunci putemu 
spune cu siguranță, că vinulă va ră
mâne limpede și că în viitorii nu 
mai avemu necesitate de limpecjâlă. 
Vinulă, ce nu se va trece încă în 
timpulu tbmnei din unu butoiu în 
altulă, se va lăsa în butoiulă seu 
pănă în primăveră, adecă pănă la 
timpulu când mugurii viței începu 
a da; atunci fiindă timpulu când 
diojdiile începă a-lă ataca și vinulă 
nefiindu bine tratată va rămânea 
pentru tot-d’auna turbure; îu ase
menea casă limpecțela se face în 
modulă următoră: se pune într’unu 
borcanu de sticlă o cantitate de o 
jumătate de litru de vină ameste
cată cu ună albușă de ou; acestă 
amestecătură se va bate bine și apoi 
se va lăsa 12 bre îu completă li
niște.

Atunci, când acestă eomposițiă 
va fi îndeplinită efectulă ei, apoi 
substanțele netrebuincidse rămânu în 
fuudulă borcanului, er vinulă va 
pluti limpede pe deasupra, în ase
menea casă este sigură, că aceeași 
calitate de vină întrebuințată pen
tru proba cu borcanulă se va lim- 
pefli cu totulă atunci, când pentru 
o cantitate de 500 litruri vomă în
trebuința 20 păuă la 30 albușuri de 
oue. Aceeași operațiune se face și 
aceeași cantitate se întrebuințeză a- 
tâtă pentru vinulă roșu, câtă și pen
tru celă albă.

Albușurile se voră pune într’ună 
vasă mică de aramă și se voră bate 
cu sîrma. pănă ce din ele se va fi 
făcută numai spumă, apoi li-se va 
adăoga o mică cantitate de vină și 
se pună în interiorulă butoiului, unde 
bine amestecate, voră fi lăsate 20 
de urma acestei operațiuni

aeră totă ce-i lipsia, avea nisce ajutore 
microscopice; tovarăși curioși, verdl la pri
vire și în formă de globule. Ele însă, deși 
păreau înțepenite într’ună locă, lucrau ne
curmată și numai noptea se odihniau: cea 
d’intâiuradă de lumină le treziau la lucru, 
er cea din urmă le făcea să se lase de 
muncă. Mai harnice însă erau, când sdrele 
strălucia în totă puterea, lumina nu le 
putea orbi, nădufulă nu le obosia; erau 
adevărate copile ale sorelui, celule*).  
Mergeți numai afară la pădure și le veți 
găsi: cete nenumărate umplu vârfurile co- 
paciloră și erba și mușchii și buruienele; 
dâr suntu prea de totă mici; numai cine 
își armeză ochiulă cu sticle măritore, cari 
ne dau putința de-a pătrunde cu vederea 
în cele mai tainice amănunte, le pote cu- 
nosce și se pote minuna de lucrarea loră; 
atunci numai ne putemă convinge, că ele 
înfrumsețeză copaciulă în haina-i verde. 
Activitatea loră are locă în coja crăciloră 
și a ramureloră, der mai alesă în ffunde; 
în partea lemnosă și în rădăcini nu se potă 
găsi: ele nizuescă după lumină, er înlăun- 

*) Celulele planteloru, formate din materia 
numită protoplasma, conțină clorofilulu. care dă 
planteloru colo rea verde.

trulă lemnului și în rădăcină domnesce în- 
tunereculă.

Aceste ființe stau înșirate, rânduri 
rânduri, globurelă lângă globurelă, totă- 
deuna gata la lucru ca hrănitore ale copa- 
ciulni, întocmai ca și rădăcinele. Lucrarea 
loră stă în a absorbi aerulă pădurei și a 
lua din elă așa numitulă acidă carbonică, 
ună gază care se află și în limonate, sifo- 
ne și ape minerale, și care produce răco- 
râlă; ele, însă, sciu să pregătescă din elă 
o hrană neapărată de lipsă: căsuțele în 
cari se țină ele suntă totă atâtea mici 
bucătării și într’însele ele gospodărescă ca 
nisce bucătari pricepuțl. Pentru acâsta, 
n’au nevoiă decâtă de aeră și de sucurile 
pământului, pe cari rădăcinile le sorbă și 
le trimită, prin lemnulă trunchiului, în ra
murile cele mai înalte și mai depărtate. 
Din ele celulele pregătescă trei hrane mai 
însemnate: amidonulă său scrobela, albu- 
mina seu albușulă și grăsimile; ori unde 
copaciulă are lipsă de ceva, ele îngrijescă 
să-i dea ce-i lipsesce, trimițendu-i mereu 
prin cojă și trunchiu, în timpulă dilei, pro- 
visia de hrană, ce se reînoesce necurmată 
și nu se sfîrșesce nicl-odată.* *

Astfelă lucrase aceste celule verdl și 
în bradulă despre care povestimă; astădl 
însă, bradulă își sărbătoria data nascerei. 
Cu dece ani în urmă încolțise, eșise din 
pământă și salutase pentru întâia-oră lu
mina, când și celulele începuseră lucrarea. 
Pănă atunci, ele n’avuseseră să se îngri- 
jâscă de hrana lui, pentru-că bradulă avea 
cu prisosă totă ce-i trebuia, într’o traistă 
plină, dată lui de natura-mamă, care 
îlb îngrijise așa bine, când își luase rămasă 
bună dela ramurile părintescl, spre a cădâ 
la pământă, ca o sămânță aripată și a-șl 
fixa locuința într’altă locă.

Ană de ană, bradulă căpătase crăci 
nouă și ramuri, aședate ca o stea împreju- 
rulă trunchiului; în primăveră aceea, ajun
sese să aibă dece asemenea cercuri înste
late și avea acum o înfățișare cu totulă 
impunătore. Totuși, pănă acum ramurile 
lui aveau numai frunde: ace, cum le nu- 
mescă omenii, pentru-că sciu să împungă 
și să se apere.

Anulă acesta însă ceva deosebită se 
întâmplase și bradulă, din acâstă causă, 
fusese primită în rendulă celoră vârstnici, 
ajunsese adultă: răsărise, adică, nisce mu
guri caracteristici pe ramurele lui, altfelă 

de cum erau cei răsărițl în fiă-care ană pănă 
atunci și din cari eșiau ace nouă și cresceau ra
muri. Acești muguri deosebiți erau mai mart 
decâtă cei obiclnuițl și de două feluri: 
unii sămănau cu nisce mâțișore lungărețe, 
de colore brună-roșiă, ca cele de pe alună, 
sălcii și altele, fiindă așecjațl totdâuna la- 
vârfulă ramureloră; altele, învălite într’ună 
prafă sur-albă și solzose la înfățișare, șe
deau mai îndărătă pe crăci.

Astădl, în dorile dilei, mugurii aceștia 
crăpaseră și apărură lucruri minunate.. 
Nisce ființe deosebite, părechl părechl, dă- 
ceau stub foițe, lipite bine : unele semănau 
a săculețe lungărețe și multe dintr’însele 
se sparseră într’o parte și lăsară să se vadă 
o materiă galbenă și făinosă; altele, ca 
nisce țevișore scurte, întorse înlăuntru și 
umflate spre cel-l’altă capătă, aveau o mică 
deschidătură la vârfelă celă rotundită și- 
într’acâstă deschidătură se zărea vârfulă 
unei ființe și mai mici, întocmai ca o ghin
dă în tigăița ei său ea ună ou într’un păhăruț,

Bradulă scia prea bine ce însemnau 
tote acestea. Ună flutură pestriță se le
găna tocmai atunci, singuratică și veselă,, 
prin pădure. Țînta lui era poiena cu flori
le, unde scia că are să găsescă miere în- 
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vinulu de sigurii va fi bine limpe- 
4itii și apoi se trage în alții vasu.

Unu vinu astfelu tratată este 
gata spre a pute fi pusă în butelii. 
Vasele trebuescu se fiă întot d’auna 
pline și adăogate din 3 în 3 !
ele trebuescu se> fiă astupate cu do
puri bune, căci în cele reu astupate 
— prin introducerea aerului — se 
resuflă vinulu și, fâcându fibre pe 
deasupra, începe a se preface în 
oțetu. Butoiulu din care se va lua 
o cantitate mai mare, cantitatea ce 
va remâne se trage în altu butoiu 
mai micii, căci remânendu în buto
iului, celu mare, prin influența aerului 
se va oțeti.

0 pivniță bună trebue se aibă 
o adâncime de celu puținii 10 me
tri ; în asemenea condițiunî piv
niță va fi întotdeauna vâra reco- 
roșă și ierna căldurâsă, avendu ori
când temperatura necesară a vinului.

Pivnițele umede, în cari butâ- 
iele se mucigăescu, nu suntâ bune 
pentru conservarea vinului; în ase
menea casu trebue spre a remedia 
reulâ se punemti nisipu pănă la 10 
centimetri, pentru ca astfelu se îm- 
pedecămâ pătrunderea uineflelei.

Vinurile se potu pritoci numai 
atunci, când cerulii este seninu, er 
nicî-odată pe timpu norosu.

(„Aperăt. Sănăt.a')

POVEȚE.

Prinderea iepuriloru. Ierna se 
potu prinde iepurii cu înlesnire mare, 
decă . pe zăpadă se pună ici colo 
mănunchiuri de petrînjelu, fiind-că 
mirosulu petrÎDjelului atrage iepurii. 
CgarulQ seu pușca face după ceea 
bună trebă.

*
Crastaveții acri, decă suntu prea 

moi, se potu ușoru întări, decă ze- 
ma, în care suntu puși, se ferbe și 
se tornă în stare ferbinte peste ei, 
străcurându-se printr’o sită, la fer- 
bere însă trebue băgată de semă, 
ca spuma să se culegă și să se a- 
runce.

*
Merele și perele înghețate se 

potu desgheța și aduce în starea na
turală, decă se așe4ă într’unu vasu 
și se tornă apă rece peste ele pănă 
când se acoperă sub apă. In starea 
■acesta se lasă la frigă pănă când 
apa începe se înghețe puțină. Când 
de-asupra apoi se prinde coja de 
gheță, merele, ori perele se scotă, 
se stergu bine și se usca stândă la 
unu locu căldurosu.

Cartofii îi putemă ține la frigă 
pe gerulu celu mai mare, decă se 
voru așe4a în saci, cari mai ’nainte 
au fostă muiați bine în apă. De-asu
pra saciloru se formeză o gâță, prin 
care gerulă nu pâte străbate și car
tofii rămână în stare sănătosă. Mij- 
loculu acesta se recomandă pentru 
cei ce voră să trimită cartofîii cu 
carulu în timpă de ernă la tergu 
seu altă-undeva.

MJJLTE ȘI DE TOATE

La curtea cu jurați.

Advocatul ti. — Ce mai potîi face 
pentru d-ta?

Condamna tu lă — Cei șese ani 
de muncă, silnică, decă sunteți așa de 
amabilii.

*
Inspecțiă la Casarmă.

— Cum sunteți mulțumiți cu mânca
rea ?

— TrăițI, d-le generalii, bine.
— Cu porțiile de carne cum merge? 

Nu primescii unii bucăți mai mari și alții 
mai mici?

— Nu, d-le generalii, toți primescii 
mici.

A găsitu unu ceasornicu

— Pentru ce te-au întemnițată er, 
măi Ivane.

— Pentru că am găsită ceasulă stă
pânului meu.

— A! der acesta nu este o orimă.
— Da, der știi d-ta, am găsită ceasor 

niculă mai înainte de a-’lă perde stăpânulă 
meu. n Timp".

2. Unii lecă pentru poporii. Ca atare se pâte, 
rpcomanda MOLL’S Franzbr^ntwein și sare 
care întrebuințate regulată vindecă durerile de 
încheiaturi și răceli. Prețulii unei sticle 90 kr. 
Se pâte căpăta dilnică prin poștă dela farma- 
cistulă A. Moli, hferantulă curții din Viena 
Tuchlauben 9. In depourile din provin ciă să se 
ceră espresă preparatele lui Moli, provădute cu 
marca de contravenție.

Cursulă losurilorfl privata
din 11 Ian. 189b.

Basilica 1 . . .
C.UHîp. vinde.

8.80 9.20
Credită .... 198.50 198 —
Clary 40 fi. m. c. 58.25 59.—
Navig. ae Dunăre . . - .— 160.—
Insbruci. . 25.60 26.60
Krakau .... 25.50 26.10
Laibach .... 26.25 27-25
Buda .... 61.75 62 50
Paliiy .... 58.— 59.—
Crucea roșie austr. 18 20 18.50

dto ung. . 12.— 12.40
dto itaî. 12.- 12.50

Rudolf 23 50  
Salm _ ,__ _ , _
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Genois 73.50 74.50
Stanislau . 46.— 48.—
Trieitine 4*/,%  100 m. c. 149.— 151.—

dto 4°/n 50 69.- _ t__
Waldstein _ .__ 52.50
SerbescI 3% 43 44.—

dto de 10 irancl . '— _ , —
Banca h. ung. 4% -.— —.—

se va înconjura de o mulțime de brăduleți, 
născuțl susă pe ramurile lui: la ei bradulă se 
va uita cu dragă și mândriă, ca la copiii lui.

* £
Și astădl mai stă bradulă, colo susă 

în munții falnici ai G-orjului: acum însă, 
este ună uriașă fudulă fudulă, care-șl în
tinde ramurele peste o mulțime de copii. 
Ană de ană a înflorită; și, în fiă-care 
tomnă, și-a trimisă sămânțele josă în pă
mântă și astădl apără, cu umbra lui, mulțl 
copii și copii de copii.

Și acum, la sfîrșitulă anului, când cei 
d’întâi fulgi de zăpadă acoperă poienele, 
omenii o pornescă erășl la munte și ochescă 
cu poftă nesațiosă bradii cei mai frumoși 
și mai trufași. înfigă, fără milă, securea 
în ei și bieții bracll își iau rămasă bună, 
pentru cea din urmă oră, dela pădure.

Si-apoi, vine o di, o seră, când aces- 
toră bradl li-se dă cea mai mare cinste, 
când stau într’o splendore ne mai văzută, 
înfrumsețată cu felă de felă de podobe: e 
Grăciunulă; e o di de nuntă... simbolulă 
vieței mereu întinerite.

I. Moisilâ.

Domnii abonenți, cari 
încă, nu și-au reînoitu abonamen
tul^, suntâ rugați a grăbi cu re- 
înoirea, ca espedarea diarului s6 
nu sufere întrerupere.

just Cu numSrulu de față se 
sistâză espedarea foiei celorii ce 
nu și-au re’noitu abonamentulu.

Administrajiunea

,,Gazetei Transilvaniei^.

Calendarulii septemânei.

IANUARIE are 31 <jile. BRUMAR.

țlilele Căi end. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi. 
Vin.
Sâni.

8 1E. Gi-eor.șiDom.
9 Sf. mart. Poliet

10 Păr. G-rigorie Ep.
11 Cuv. Păr. Theod.
12 Sf. martira Tația.
13 Sf. mart. Ermiliu
14 C.P. uciși în Sin.

20 Fabr. șiSeb.
21 M. Agnesia
22 M. Vicențiu
23 Logod. Măriei
24 Timotheus
25 Int. lui Pavel
26 Policrap

Bursa de BucurescI
din 14 Ianuarie n. 1895.

"V aloii
. ci

Q ■§-O

Scad, 
cup.

Uu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/o Âir.-Oct. 1G0.—
Renta amortisabile . . . . &°/o 98?/s

„ „ (Impr. 1892 . . 5% lan.--lul. 97.'/,
din 1893 5°/n 9î-*/4

„ 1894 int. 6 mii. &u/n Ajl.-Oct.
„ (Imp. de 32. ’/2 mii. 4°/o lan.-lulie 82.
„ (Imp. de 50 mii îl îl 85 —

„ „ (Im. de 274 m lr.90 4'7o îi n
85.i/2

„ (Im. de45m. 1891
„ C • F. R. (Conv. Schuldver-

4',/o î> îi 85.—

schreibung ... 5°/o V îl —
Oblig, de Stată (Conv. rurale). 6’/„ Mai-Nov. ici.1/.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. IC 10 n n 280.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 51’/» lan.-Iul. 83.-

„ „ ,. din 1884 5'7o Hai-Nov. _,—
„ „ ,, din 1888 5°/o iun.-Dec. —.—

„ din 1890 5°/n Hai-Nov. 88'/2
Scrisuri fonciare rurale . . . &°/o lan.-lulie 88’/,

„ „ urbane BucurescI 99.'/,
5"/,. .9 n 83 ’/R
•°/o d ;;

Oblig. Soc. de basalt artificialii 6%
V.N.

» îi 93. -

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v -
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1.572.
Banca agricolă ...... 500 150 v. 145.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 380.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 406 -
Soc. Bazalt. Artif. olt. div. lei 30 250 )î >

— b..
Soc. Rom. de Ccnstr. uit. div.151. 250 îî » 120. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 îl îî «...
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 îî îî 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 îî îî —

„ 2 em. u. d. 0 1000 îî ii
Soc. de fur. militare u. d. 6C lei 300 ii *) —
„Bistrița11 soc. p. f. hărții 30.,/' 10C0 îî ii —
Societ. p. const, de Tramways
20 ir anei aură

200 î ii
20.12

SCOMPTUBl:

Banca nat. a Rom. 6°/n Paris .... 2’Ao/o
Avansuri pe efecte n Petersburg . . 47,7o
Casa de Depuneri Berlin .... 3u/o
Londra .... 2°/„ Belgia .... 3'7o
Viena..................... 4°/o Elveția .... 3%

Tergulu de rimătorî din Steinbruch.
La 11 Ianuarie n. 1895.

Starea rîmătoriloră a fostă de 
117,574 oapete, la 12 și 13 Ianuarie au intrat 
4634 oapete și au eșită 2780 rămânendO la 
14 Ianuarie ună numără de 119.428 capete.

Se notăză marfa: uiigurâscă veche, 
grea dela 42.72 or. pănă la 43J/2 or. 
mărfii, ungurâscă tineră grea deJa 
44.— or. pănă la 44.y, or., de m i j 1 o o ă dela 
43.1/2 or. pănă la 44— or. ușdră dela 
43.72 or. pănă la 44J/2 or.

Marfa, țerănăscă grea dela 42. — pănă 
la 43.— or. de mijlocă dela 42.— or. 
pănă la 43.— cr. ușoră dela 43.— er. 
pănă la 43 */ 2 cr.

Marfa serbâseă, grea dela 42J/2 or. 
pănă la 43 — cr. Transito, mij lociă grea 
dela 42.72 or. pănă la 43.— or. transito 
ușoră dela 40.— cr. pănă la 42.— or.

Porcii îngrășațl de ună ană dela —.— 
or. pănă la — cr., îngrășațl ou cucureză 
dela — or. până la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — cr..

Din 16 Ianuaire 1895.
©Mfsull 9a toarsa din t'ienx.

Renta ung. de aură 4% . . . 124.20
Renta de corbne ung. 4°/0 . . 98.90
Impr. căii. fer. ung. în aură 41/I°/0 . 127.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 103.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125^25
Bonuri rurale ungare.................... 98.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 158.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.—
Renta de hârtie austr..................... 100.60
Renta de argint austr.................... 100.70
Renta de aur austr......................... 125.60
LosurI din 1860 . . .... 157.85
Aoții de-ale Bănoei auetro-ungară . 1057.-
Acții de-le Bânoei austr. de credit. 415.10
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. . 507.-
NapoleondorI.................................. 9.8672
Mărci imp. ger............................... 60.7772
London (lire sterlinge)................... 124.20
Rente de corone austr.................... 100.95

Cnrsuiâ pieței Brașovâ.
Din 17 Ianuarie 1895.

Banonote rom. Cump. 9.74 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.74
Napoleon-d’orI Cump. 9.83 Vând. —.—
Galbeni Cump. 5.85 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 132.- Vend. —.—
Mărci germane Cump. 60.30 Vend. —.—
Scris, fone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesol Cump. 11.15 Vend.

Proprietarii: Or. AuireS SSupessansM.
Redactori responsabilii: Gregerâu

destulă, și oă-lă așteptă masa de-a gata. In 
jocuri vesele, elă și tovarășii lui, sburau 
din potiră în potiră, sugendă fără grije 
sucurile cele dulci; în sborulă loră, treceau 
a lene și pe lângă bradă, der fără să-lă 
bage în semă, căci elă neavendă miere, nu 
le putea oferi nimică. Din aceeași causă, 
nici albinele nu se uitau la elă, ci sber- 
năiau pe josh, unde le atrăgeau florile mi- 
rositore dimprejură. Der și bradului puțină 
îi păsa de fluturi și de albine: puteau să 
■sbore și să sbernăe câtă li-a plăce; elă 
aștepta pe alt-cineva, ună prietină cu 
multă mai puternică.

Tocmai atunci, etă că intrară în pă
dure doi omeni, amândoi armați cu câte 
o cutiă verde și umblândă după ceva: 
unulă mai bătrână și altulă tînăr de totă.

Și totă atunci, ună vânt ușoră începu 
,să sufle și o dulce înviorare de aeră se 
simți în pădure: era zefirulă oelă plăcută 
.ală primăverei. Apoi, deodată, aerulă luă 
o altă înfățișare; o câță subțire, ca ună 
prafii fină, cădendă din vârfulă bradiloră, 
se aședă încetă peste buruienele de josă; 
jură împrejură, totulă se acoperi de acestă 
prafă, care atingendă ramurile și crecile, 
le învălia încetulă cu încetulă și din ele 

se lăsa totă mai josă, pănă la pământă, 
ca o făină fină. Cei doi omeni fură și ei 
acoperițl o clipă; er o mică baltă, rămasă 
din ploi a din ajună și în dreptulă căreia 
ei ajunseră, prinse și ea pe de-asupra ună 
felă de peliță subțire și auriă.

Atunci, celă tînără striga cu glasă tare:
— Ploă bradii.
— Da, răspunse celă mai bătrână; 

bradii au înflorită.
Er bradulă oelă tînără scia și elă 

că înfloria. De pe crăcile lui se ridicase 
ună nourașă de prafă, dusă de suflarea 
vântului, prietinulă pe care îlă așteptase 
cu atâta doră. Când ventulă atingea mă- 
țișorele cele brune, pe cari se aședase făi
na cea galbenă în mii de grăunciore forte 
mici, le lua și le ducea mai departe pe 
ramurele altoră bradl. Aceste grăunciore 
aurii, deși forte mici, aveau totuși fiă-care 
câte două aripiore, întinse peste ele ca 
două umbreie’și cu ajutorulă cărora puțeau 
sbura cu ușurință prin aeră. De aceea, ele 
n’aveau nevoiă de fluturi, nici de albine*).

*) La forte multe plante, fecundnțiunea seu 
producerea fructului și a semenței se mijlocesce 
de insecte, cari ducă polenulă de pe florile cu 
stamine pe cele cu pistilă.

Der se mai întâmplă ceva. Pe când 
trimișii aripațl ai bradului celui tînără sbu
rau la prietinii lui din vecinătate, alții, ase
menea veniau la dânsulă, mii și mii, așe- 
dându-se pe ramuri. Și din aceste mii, 
multe sute se lăsară pe locurile unde se 
aflau mățișorele solzose; er din aceste sute, 
câte-va pătrunseră între solcjii mățișoreloră 
și se ficsară pe dânșii, lipindu-se la capă- 
pulă celă umedă ală solcjișorului. Er bra
dulă scia, că ei trebue să rămână aci și 
că aci au se încolțescă. Atunci mugurulă 
se va trezi, va căpăta o nouă viăță și va 
cresce; foițele cele soldose, ce-lă acoperiau, 
se voru face mai tari, mai mari și mai pu
ternice și se va forma ună felă de pâră 
lemnosă și brună. Apoi, erășl va veni ună 
ventă, însă mai tare și mai repede ca celă 
d’întâi, ventulă celă de tomnă, care va 
scutura cu tăriă .crăcile și va face ca pe
rele să-și desfacă soldii; er acești soldi, 
unulă câte unulă, foiță după foiță, voră 
căde pe rândă, ducendă cu ei la pământă, 
ca semențe ale bradului, puișorii cei vii. 
Zăpada iernei îi va ascunde și-i va ocroti 
de înghiățată; primăvera va sosi și va 
topi zăpedile; puișorii se voră deslipi de 
învălișulă sămenței, voră încolți și bradulă
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Essenz stomatică compos. Marca 
de contravenție J. în stea.

Unii medicament! forte bun! 
și probați ca siguri contra bo- 
lelorl de stomacu, cu deosebire 
contra indigesțiunei, lipsei de ape- 

titU, duruielii, sgârciuriloril, colicei, arsurii,
constipației etc. Sticle cu S® CB’, și 1 15. 

CB’. Prospect! gratis.
Ca mijloci de primnlu rangă s’a do

vediți de mai mulțl ani la bolnavi de 
nervi EIixirulti de nervi a lui Dr. Lieber 
marca înreg. -j- și ancora. Sâ se ceră 
prospectul!/Se prepară după prescripție 
medicală oficios! legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

se vindecă și în cașurile 
cele mai rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu seu fără soirea bețivului. 
Esența este fără colore, mirosi și guști. 
Succesull siguri și garantat! 1 flacon 
0 fi. S® CB’.

Depou principal!
E’ias’ianacta Saivator 

Presburgii.
In farmaciile din EJrașovîi Ed. Kug

ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sibiiu 
Willi. Moricher, G. I. Molnar; Clușiu 
Szeky Miklos și mai în tote farmaciile.

om Șl CE TOSE.
cum și tote bolele, c a t a r e de ale ca
nalului de respirație, gâtleju, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gătii, 
începutu de tuberculosa, se pot! depărta 
mai bine și mai ușor! cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparat! și recomandat! Ceaiu Sfânt. 
George pachetl â 50 cr. și prafull care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 20 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Suecesu se simte dupâ câte-va 
dile. Mai puțini de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multi pentru pachetare și espediatl.

Tote comandele suntl a se adresa 
directl la St. Georgs-Âpotheke. Vien, V/2 
Wimmergasse 33.

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștali.

Numere singuratice 
lin y. Gazeta Transilvaniei 
â 5 cr. se polii cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu și în 
tutungeria.- I. Gi "OSS.

Sz. 9960-1894 tlkvi.

Ârveresi hirdetmenyî Imaat.
A brassbi kir. tbrvenyszek, mint telekkdnyvi hatbsâg, kOzhirre te- 

«zi, hogy az „Albina" takarek es hitelintezet brassâi fioktelepe vegre- 
hajtatbnak Sfetescu sztil. Czirka Rcveika vegrehajtâs! szenvedd elleni 
279 frt 68 kr. tokekoveteles es jâr. irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassdi 
kii\ torvenyszek (a hosszuialusi kir. jarâsbirbsâg) teriileten levp Hosszu- 
falu kbzsegben fekvd a hosszofalusi 1034 sz. tjkben vegrehajtăst szen- 
vedb tulajdonât kbpezi) A f 1960 es 1961 hr. sz. ingatlanra az ârverest 
411 frtban, ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy 
a fennebb inegjelolt ingatlanok az 1895 evi Februar ho 21-lk napjâu d. e. 
9 orakor a Hosszufaln kdzseg hâzânâl megtartaado nyilvânos ârverâsen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron al<51 is eladatoi fognak.

Arverezni szândekczok vegrehajtatb kivetelevel tartoznak az in- 
gatlan becsârânak 10°/0-ât vagyis 41 frt 10 krt. keszpenzben, vagy az 
1881: LX. t. cz. 42. § âban jelzett. ârfolyammal szâmitott es az 1881. 
evi November hb 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 
8. § âban kiielolt bvadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
teniii, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 § sa ertelmeben a bâoatpenznek 
a birdsâgnâl eloleges elhelyezeserâl kiâllitott szabâlyszerii eliBmervenyt 
âtszolgâltatni.

7 Brassâ, 1894. evi Deczember 16 22-en.

A kir. tbrvenyszek, mint telekkbnyvi hatosâg.

I
VeritnMH© nnmai, «Secă ffiăeare «Mti» este pemve«Ș<«tă eu marea «Se 

ajperare a lcufi A. și esst swbserlerea sa.
Prin efectul! de lecuire durabilă al! Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților! celor! mai' cerbicose la stomachfl și pântece, în contra cârceilor! și acrelei la sto- 
machu, constipațiunei cronice, suferinței de ficat!, congestiunei de sânge, haemorhoidelor! și 
a celor! mai diferite bele femeesoi a luat! acest! medicament! de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multo decenii încâce.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se varii urmări pe cale yudecătorescă.$

$

I
Franzbranntwâin și a lui itoiL

Urs 5--hîlss decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și
VonmmsM immdl, piumbuia iui a. n«n.

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca unu remediu poporală 
deosebire prin tras! (frotat!) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altor! urmări 
răcelă. Prețuiu unei sticle-criginale plumbate 90 cr.

cu

CU 
de

Mpă de gtararcSalicyS o Iasi ML
(Pe basa de natron Acid-salicilic’i)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asîgureză i-cestă apă de gură conservarea sănetdsă și mai departe a dinților!. Pre- 
țulil sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimitere» jsrineijpalln. prin 
FaraoacâstMlii A. MOIL1L, 

c. și r. .toisorti alfi curții imperiale Viena, Manta 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnicd prin rambursa poștală.

La deposits se se ceră anuinitn preparatele pvovăcțute cit iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașovu : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victory Roth, Fr. Kellemen și 
A. Hesshaimer, Toutsoh & Tartier, Fritz 

3-52..

£5
Ed. Kugler, engros la D. Eremla Nepoții, 1. L. & 

f*  Geisberger.

Sz. 310—1894.

Q
Q

w
0

Asosisi b’hdetâUay.
Alulirt birbsâgi vegrehajto az 1881 evi LX. t. cz. 102. §-a ertel

meben ezennel kozhirre teBzi, hogy a Budapesti kir. keresk. es vâlt6 
tbrvenyszeknek 2859, 5467—893, es 42804—893. sz. a. kelt vegrehajtâst 
rendeld 6s a zernesti kir. jârâsbirosâgnak 58, 469 es 69—93 polg. sz. 
a. kikiildetest tartalmazo vegzese folytâu Kann es Heller bpesti| czeg 
javâra Mețian Traiau zernesti gr. kel. espores ellen 350 frt 82 kr., 
430 frt. es 474 frt. 11 kr. toke, ennek 1892 ev mâjus ho 15 napjâtbl 
szâmitando 6% kamatai es eddigi perkdltseg koveteles ere^eig elrendelt 
kielegitesi vegrehajtâs alkahnâval birbilag lefoglalt es 701 frt — krra 
becsult ingosâgok u. m. bivalyok, osszes hâzi butor, konyha edeny, 1 
szeker stb. nyilvânos ârveres utjâu el fognak adatni.

Mely ârveresnek az 1864—1894 sz. kikiildetest rendeld vegzes foly- 
tân a helyszinen vagyis Zernesten alperes lakâsân es a kOzseg hăzânâl 
leendo eszkozlesere 1895 evi Januăr ho 26 ik napjănak d. e. 8 orăja ha- 
târidoul kitiizetik, es abhoz, a venni szendekoz6k, ezennel oly megjegy- 
zessel hivatnak mag, hogy az erintett ingosâgok ezen ărveresen, az 
1881. evi LX. t. cz. 107. §-a ertelmeben a legtobbet igerânek becsâron 
aloi is el fognak adatni, a netalâni elsobbsegi igenylbk pedig felhivat- 
nak, miszerint jogaikat az emlitett t. cz. 111. 112. §-a alapjân ârverezes 
megkezdeseig ervenyesitsek.

Az elârverezendd ingosâgok vetelâra az 1891-ik evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Zernesten, 1895. evi januâr h.6 16-âri.
HUSZĂR VILMOS, 
kir. birosâgi vegrehajtb.

7

Amciuri 
(inserțfaal și reclame)

Suntu a se adresa subscrise 
apminEstratiuns. In casulu pas» 
biicăriâ aassasi anunciu mai maaSi

de odată se face scădementu, 
ca?e cresce cu câtă publicarea 
se face mas de multe-crs.

Adfflmistrațimiea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI"

Sz. 9407-1894. tlkvi

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. tbrvenyszek, mint tlkvi hatosâg kOzhirre teszi, hogy 

az „Albina" hitelintezet vegrehajtatonak Barbier Paraschiva vegrehaj- 
tâst szenvedd elleai 400 frt tokekoveteles es jârulek.„irânti vegrehajtâsi 
iigyeben brassdi kir. torvânyszek teriiletân 16vo, Bressb vâros teruleten 
fekvb a brassbi 2926. sz. tlkjvben A f a. 3404 es 3594 hrsz. fekvbre 
399 frtban ezennel megâlla’, itott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, 
es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1835, evi februar ho 13, napjân 
d e. 9 orakor ezen kir. torvenyszek tlkvi irodâjâban megtartandb nyil- 
vinos ărveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eiadatui fog.

Ărverezni i-zâuaekozok lartozriHk »z ingatlcnok becsâiâisk 10°/0-ât, vagy s 39' 
frt. 90 kr. kâsz.?4iizbea, vagy az 1881 4vj LX. t. cz. 42. § âban jelzetfc, ârfil.yammal 
szâuiiiott 69 az 1881. evi november h6 1-eb 3333. az. a. kelt I. M. rendelet 8. § âban 
kij'î'iolt dvadekkâpes ertekpapirban a kikuldott kezeh-'-z letcnni. vagy az 1881 evi LX. 
t. oz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenzuek a birdsâ^tiâi eloleges elhelyeze^erol ki- 
âllitotfc szabâ!y.?zeru elismervenyt âtszolgâltntni.

Kelt Brassâ ban. 1894. evi November ho 21-eu.

A kir. tbrnenvszek mint tlkvi hatosăg.
KOVACS, 
egyes biro.

Ao
O
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ureșianuBrașovii, Târgutâ IsuaM 30.
Acestti stabilimenttL este provedutti cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiindti bine asortată cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comate cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINT! ȘI COLORI.

CĂEȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STufL.'T’TT’T’E.

FOI PmODICE.
BILETE Te” VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI OE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Awrârțprasi.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașovu Târgul! Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov!
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REGISTRE șl mPRI^ÂTE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Compturi) Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

in lolă măvimea-

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ 
și RESTAURANTE. 

preturi-cureȘe și diverse
BILETE DE M0MENTARI. 

se primesctî în biuroulu
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


