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Mișcarea Sașiloru.
Adunarea alegetoriloru sași din Țera 
Bârsei, ținută la Brașov in 3 (75) Februarie.

(Raporta speciala aii „Gaz. Tr*ns“).

Brașovii, 4 (16) Februarie 1895
In numerulu de Joi al& f6iei 

locale „Kronstâdter Zeitung" ce
team u unu apelu cătră alegătorii sași 
din Ț6ra Bârsei, în care se cjicea. 
între altele:

....„Spiritulă viteză ală păriuțiloră noș
tri, pe care o generația obosită vre să-lă 
8mor(âsoă, s’a deșteptată ârășl în săptă
mânile din urmă; elă ne va da la adunarea 
de mâne puterea, care a făcută cu putință 
părințiloră noștri de a străbate și vremuri 
mai grele, decâtîi suntă ale nostre....

Celoră, cari în orbia lord se nisuescă 
a potoli foculă însuflețirei ce a aprinsă ini
mile ndstre și cari lucră cu tâtă influința 
puterii domnitâre să sugrume spiritulă po
porului, — să le arătămă, că se înșâlă.

Venițl, cetățeni, și arătațl, că nu sun
teți acele suflete venale de sfârnarl, cum 
vă țină și ară voi să vă facă. VenițI și le 
arătațl, că mai pre susă decâtă câștigulă 
materială, vă este iubirea cătră poporule 
vostru, grija pentru bunăstarea lui!

Și voi, frațiloră țărenl, venițl și ară
tațl, că sunteți âmenl liberi, cari nu se lasă 
a fi comandați de nici ună domnii, fiă câtă 
de susă pusă.

VenițI, venițl cu toții și arătațl, că 
sunteți și voițl să rămâneți Sași, demni 
urmași ai părințiloră noștri!...

Apelulfi acesta căldurosQ, ce a 
apărută în amintita foia a Sașiloru 
tineri, a avută, se vede, ună puter
nică răsunetă între aderenții nouei 
porniri naționaliste. Ast-felă cu t6te 
că adunarea electorală a fostă con
vocată pe o di de Vineri, când în 
Brașovă e tergă de septemână și 
omenii au multe afaceri, și cu tote 
că din causa zăpecjii celei mari co
municația cu comunei" învecinate a 

fostă fdrte îngreunată, alegătorii sași | 
s’au presentată în numără mare, ca 
nicî-odată, așa că nu mai puteau în- 
căpă în sala dela „Otelulă centrală" 
și mulți au fostă siliți să se urce pe 
galeriă. Voră fi fostă. în totală în 
sală și pe galeriă, unde erau și dame, 
vre-o miiă de omeni, între cari vr’o 
900 alegători sași.

Se putea ceti de pe fețele ale- 
gătoriloră, că așteptau cu mare in
teresă decursulă adunării și că erau 
pregătiți pentru o luptă hotărîtăre între 
amicii și contrarii guvernului Banffy.

Adunarea s’a deschisă la 6rele 
2 d. a. de cătră președintele comi
tetului centrală electorală săsescu 
din Țăra Bârsei. advocatulă Carolă 
Adam. Acesta a arătată, că deputății 
sași Filtsch, Kaiser și Zay, în înțe
legere cu comitetele cercuriloră elec
torale din Tera Bârsei, au convocată 
pe alegătorii sași pentru ca să se 
sfătuiăscă asupra situațiunei politice 
de față și să întregescă comitetele 
cercuriloră electorale. Tot-odată a 
arătată, că deputății Zay și Kaiser 
suntă de față, er deputatulă Filtsch, 
fiindă bolnavă, își espune părerile 
sale într’o scrisore, ce a adresat’o 
președintelui adunării.

Se cetesce scrisărea deputatului 
Filtscli, din care reese, că densulu 
în conferențele, ce le-a avută cu 
soții săi a fostă de părere ca depu
tății sași să iăsă din partida guver
nului, der rămâindă singură cu pă
rerea sa, în cele din urmă s’a su
pusă hotărîrei luate de marea ma
joritate, pentru ca să nu se facă 
desbinare și să mergă toți în unire.

Partea dintâiu a acestei scri
sori, unde d-lă Filtsch spune, că a 
fostă de ideiă ca deputății sași să 
nu dea mâna cu Banffy, a fostă viu 
aplaudată de cătră număroșii Sași 
tineri din adunare.

Dintre cei doi deputați presenți, 

cela dintâiu a luată cuventulă d-lă 
Adolf Zay. Acesta, care între de
putății sași jocăună rolă principală, 
era pănă acuma așa cjicendă purtată 
pe mâni de alegătorii săi Sași. De 
astă-dată însă elă n’a mai fostă în- 
tîmpinată cu însuflețirea de odinioră. 
Adunarea l’a ascultată cu respectă 
și cu bunăvoință, dăr strigările de 
„Hoch" ale aderențiloru săi perso
nali erau însoțite de semnele de ne
mulțumire ale celoră, cari combată 
rămânerea deputațiloră sași în par
tida lui Banffy. Disposiția adunării 
de eri de sigură, că n’a fostă după 
gustulă acestui copilă răsfățată ală 
alegetoriloru săi.

Cu multă dibăciă oratorică s’a 
străduită deputatulă Zay să ia în 
apărare purtarea deputațiloră sași 
și să convingă adunarea despre fo- 
losele, ce, după părerea lui, le-au 
trasă și le voră trage în viitoră 
Sașii din acâstă purtare.

Si pe deputății sași — c|ise elu 
— i-a atinsă fărte neplăcută soirea, 
că Banffy, celă așa de rău vecjutu 
între Sași, păte s’ajungă ministru- 
președinte. Dăr pănă una altă a și 
urmată din partea Majestății Sale 
însărcinarea lui de a forma ministe- 
riulu. Deputății sași se vedeau ast- 
felă față în față c’ună faptă împli
nită. Dăr Banffy n’a așteptată să 
mărgă deputății sași la elă, ci a ve
nită elă la ei și li-a c|isu: „Nu mai sunt 
acela, care am fostă. Am tătă stima 
și bunăvoința față cu Sașii și voiu 
face între marginele legii totu pen
tru ca să fiă mulțumiți. Voiu respecta 
legea de naționalitate și voiu ține 
sămă și de programulă săsescă. Con- 
teză deră la sprijinulă vostru leală".

Ce era să facă deputății sași în 
fața acestei asigurări și când scieau, 
că Banffy a fostă chiămată la cârmă 
prin voința Coronei, care a pusă ca 
condițiune noului ministru-președinte 

păstrarea și respectarea pactului dua
listă, esecutarea legiloră bisericesc! 
cu cruțare față de confesiuni, cari 
suntă agitate și o purtare mai blândă 
și mai drăptă față cu naționalitățile 
nemaghiare.

A spusă apoi, cum Banffy a de
clarată în programulă său, că recu- 
născe legea de naționalitate, decla
rare, ce nu s’a mai făcută pănă acuma 
în dietă de nici ună ministru ungu- 
rescă și cum câteva cțile mai târcjiu, 
a declarată în cameră, că recunosce 
și programulă săsescă dela 1890, 
care se unesce cu direcțiunea, ce 
voiesce să-o urmărescă politica gu
vernului.

In fața acestoră „garanții", cari 
mai suntă susținute și prin aceea, 
că Banffy e cunoscută ca ună omă, 
care își ține cuventulă odată dată, 
n’amu putută, (jise d-lă Zay, să |fa- 
cernu decâtă ceea ce amu făcută, 
ca representanții unui poporu, care 
totdăuna a fostă gelosă pe credința 
și lealitatea sa față cu statulă și cu 
interesele lui și care nu putea lua 
asupră-și răspunderea pentru urmări, 
decă partida liberală, singurulă spri
jină ală dualismului, ar fi ajunsă în
tr’o grea crisă prin eșirea deputa
țiloră sași din sînulă ei.

Dăr nu numai Banffy e acji altă 
omă, c}ise d-lă Zay, dăr și noulă mi
nistru de instrucțiune Wlassics este 
ună omă de cultură europenă și cei 
ce au înțelesă din vorbirea lui, că 
vrea să maghiariseze preparandiile 
confesionale, suntă în rătăcire, căci 
elă a cerută numai ca profesorii dela 
preparandii, eLă nu și dascălii dela 
sate, să aibă esamene de stată.

S’a mai cjisă, că Banffy când a 
declarată, că va respecta legea de 
naționalitate a adausă clausula „între 
marginele unității statului". Dăr și 
acăsta clausulu, (jise Zay, e basată 
chiar pe legea de naționalitate, unde

FOlLETONULtJ „GAZ. TRANS “

Poștarulu.
Novelă, de Alecsandru Puschin.

(Fine.)

— „D-vostră cunoscețl așa-dâră peDun- 
ja mea?“începu elă. „De alt-felil, cine n’o cu- 
noscea? Ah, Dunja, Dunja! Ce minunată fată 
era densa ! Toți, cari veniau aici, o lăudau; 
nimenea n’a rostită vre-o vorbă de rău 
despre densa. Damele nobile îi dăruiau 
când câte-o mică batistă de buzunară, când 
o păreche de cercei. Domnii călători se 
opriau de-asemenea cu intențiune aici, ca 
și când ar voi să prâncfăscă său să cineze 
la noi; într’adevără însă numai ca să potă pri
vi ceva mai multă pe Dunja mea. OrI-câtă 
de măniosă să fi fostă vre-ună domnă, to
tuși în presența ei densulă se liniștea și 
vorbia amicală cu mine. Și să mă cre
deți, domnulă meu, că pănă și curierii și 
vânătorii obicinuiau să-’șl petrecă câte-o 
jumătate de oră cu densa. Casa totă den
sa o conducea; densagrijea totulă, preo
țea totulă și avea pentru tote timpă. Eu, 
ună bătrână nebună, nu o puteam în des
tulă admira, nu o puteamă în destulă pre
țui! Dăr, nu-’ml iubiam ore pe Dunja 
mea, nu-’ml tractam ore copilulă cu cea 

mai deplină gingășiă? Totuși însă nu mai 
potă cjice nimică; omulă nu pote scăpa de 
nenorocire; de aceea ce este scrisă pentru 
densulă, nimeni nu-’lă pote scăpa."

Și acum îmi istorisi densulă cu de 
amăruntulă nefericirea sa. înainte cu trei 
ani sosi într’o sără de ârnă, — când poș- 
tarulă cetea dintr’o carte nouă și fîică-sa 
lucra îndărătulă paravanului la o haină 
nouă, — o trăsură. Călătorulă, care purta 
o căciulă de cercheză și o manta militară 
și era înfășurată într’ună pledă, întră în o 
odaiă și ceru cai. Când aucji călătorulă a- 
cestea, voi să-’șl ridice vocea și biciușca 
sa de cazacă, dâr Dunja, care era obici
nuită cu ast-felă de lucruri, alergă înain
tea lui și cu ună tonă blândă întrebă pe 
călătoră, dâcă nu binevoesce, să se recre
eze puțină.

înfățișarea Dunjei avu efectulă obici
nuită. Mănia călătorului se domoli; elă se 
arătă gata să aștepte caii și ceru o cină. 
După-ce își luă de pe capă umeda și 
aspra sa căciulă, își depuse pledulă său 
și-’șl desbrăcă mantaua, se arătă fără de 
veste ochiloră celoră doi căsenl ună sveltă 
și tînără husară, ou unu bărbișonă negru. 
Densulă se făcu comodă și conversă forte 
veselă cu poștarulă și fiică sa.

Cina fu adusă; caii încă se reîntor- 

seră într’acestea; poștarulă porunci, ca aceștia 
fără de ali-se damaiîntâiu nutrețulă de lip
să să fiă numai decât înhămațl la trăsura sa. 
Dâr cândă se reîntorse din nou în odaie, 
află pe tînărulă bărbată zăcendă aprope 
fără consciință pe o bancă; i-se făcuse de 
odată rău, îlă durea capulă și îi era deci 
imposibilă, de a-’șl continua călătoria....

Ce era de făcută? Poștarulă îi oferi 
patulă său și doctorală din S. trebuia să 
fiă chemată, decă pacientulă nu s’ar fi sim
țită mai bine în diminâța următore.

In diua următore starea husarului se 
agravă încă și mai multă. Servitorulă său 
merse călare pănă la orașă, ca să cheme 
pe medică. Dunja îi legă capulă cu o câr
pă, pe care o udase cu oțătă și se aședă 
cu lucrulă ei lângă pată, aprope de den
sulă. In presența poștarului bolnavulă sus
pina greu și nu rostia nici ună cuvântă; 
dâr totuși goli două câsce de cafea și-’șl 
ceru, suspinândă, prândulă. Dunja nu se 
depărtă de locO de lângă dânsulă. In fiă- 
care momentă elă voia să bea, și Dunja îi 
oferia atunci ună pahară cu limonadă, pe 
care ea însăși o pregătise. Bolnavulă își 
uda buzele, și de câte-ori dedea elă îndă- 
rătă paharulă, slaba lui mână strîngea 
cu tăriă mâna Dunjei, în semnă de recu- 
noscință.

Cătră prândă sosi mediculă. Elă cer
cetă pulsulă bolnavului, vorbi ceva cu dân
sulă nemțesce și apoi spuse pe rusesce, că 
are lipsă numai de liniște și că în câte-va 
dile va fi din nou în stare, să-’șl continue 
călătoria. Husarulă îi dete două-decl și 
cinci de ruble pentru visita sa și-’Iă învită 
la prândă. Mediculă primi, amândoi mân- 
cară cu multă poftă, beură o sticlă de vină 
și se despărțiră forte mulțămițl unul de altul.

Din nou trecu o di și husarulă se 
simția tare bine. Densulă era estra-ordi- 
nară de veselă, încontinu glumia, când cu 
Dunja, când cu poștarulă; fluera în totă 
chipulă, se întreținea cu călătorii, le indu
cea declarațiunile loră despre primirea de 
cai odihniți în cartea de poștă și sciu să se 
facă atâtă de plăcută înaintea bunului 
poștară, încâtă acestuia îi păru forte rău, 
când dânsulă, în a treia dimineță, trebui 
să se despartă de iubitulă său ospe.

Era Duminecă. Dunja se îmbrăcă pen
tru liturgie. Trăsura husarului trase îna
intea casei. Dânsulă își luă rămasă bună 
dela poștară, după-ce îlă răsplătise bogată 
pentru ospitalitatea și găzduirea sa, Și dela 
Dunja își luă rămasă bună și se oferi să 
o ducă în trăsură sa pănă la biserică, care 
se afla tocmai în capulă satului. Dunja 
sta gânditore....  



Pag. 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 27—1895

se accentueză în introducere „întru 
câta concede unitatea statului".

In fine arată Zay ca unu mare 
succesfi dobândita pănă acuma prin 
purtarea deputațilord Sași, hotărîrea 
din 5 Febr. a. c. a ministeriului, 
prin care s’a data ascultare cererei 
bisericei săsesc! evangelice, ca acele 
posturi, unde preoții suntb totu-odată 
și dascăli, se fiă încuviințate.

Deputatulft Zay încheiă vorbirea 
sa, făcendu cele mai mari speranțe 
alegetorilorO, că de aici încolo tote 
se voru schimba spre mai bine.

După acestu di scursă primitft 
ici colo cu aplause, 6r adese-ori în
treruptă de strigări ironice, deputa
tul u Kaiser se alătură cu scurte cu
vinte la cele desfășurate de cole- 
gulu său.

Vorbescu apoi d-nii Gottfried 
Schlandt, fabricantu și preotulu Rer- 
furth aprobându atitudinea deputaț.i- 
loru și propună o resoluțiune în fa- 
vbrea rămânerii loră în partida guver
nului, asigurându-i de încrederea loră.

Apoi se dă cuventulă d-lui Dr. 
Carolă Lurtz, care într’o cuvântare 
plină de focă și de energiă, desă 
întreruptă de aplausele și aprobările 
adunării, desfășură părerile și con
vingerile Sașiloră tineri, combătendu 
cu argumentele cele mai puternice 
punctă de punctă aserțiunile depu
tatului Zay.

Discursulă lui merită a fi re
produsă mai pe largă. Pentru ac|i 
amintimă numai, că firulă lui roșu 
a fostă de a dovedi, că în adevără 
nu s’a dată Sașiloru nici o „garan- 
țiă“ din cele susținute de deputatulă 
Zay, ci dincontră noulu ministeriu a 
declarată răsboiu pe tbtă linia na
ționalității săsesc!.

Banffy a cțisă, că recunbsce drep
turile stabilite în lege ale naționa- 
litățiloru. Dâr este acâsta vr’ună suc- 
cesă, că ună ministru recunâsce o 
lege votată de dietă și sancționată 
de Majestatea Sa? Și apoi cum o re- 
cunbsce: „întru câtă concede unita
tea națională maghiară a statului". 
Ce garanția pote fi acesta pentru 
poporală săsescă, care nu vrea să 
fiă maghiară?

Banffy a mai aderată la pro- 
gramulu săsescă, deră în ce condi- 
țiunî? A declarații, că nu le recunos- 
ce Sașiloră dreptulă de a se orga- 
nisa ca naționalitate, cum au fă
cută în programulă loru. Numai ca 
cetățeni liberali îi admite. Ce ga- 
ranțiă este și asta pentru naționa
litatea săsescă ?

Cu fiiarulă „Sieb. d, Tageblatt" 
din Sibiiu în mână, d lă Lurtz do- 

vedesce că și aceia, cari aprobă 
purtarea deputațiloră recunoscă, că 
vorbirea noului ministru de instruc
țiune "Wlassici este, dela începută 
pănă la sferșitu, numai o declarare 
de răsboiu șcbleloră și culturei na- 
ționalitățiloră nemaghiare. Ce ga- 
ranțiă pote oferi deră ună ast-felu 
de ministru?

La afirmarea lui Zay, că Banffy 
în clausula amintită a înțelesă nu
mai „unitatea statului" răspunde, că 
în adevără elă a vorbită de „uni
tatea națională a statului", despre care 
nu se face amintire în legea de na
ționalitate.

Er câtă pentru „marea conce
siune" ce se cțice că a făcut’o mi- 
nisteriulă cu privire la posturile cu
mulate de preoți și învățători, acâsta 
nu s’a făcută de dragulu Sașiloru, 
ci pentru că și Maghiarii protestanți 
au cerut’o, și apoi s’a făcută numai 
pentru presentă, nu și pentru vii- 
toru. Și pentru câte ună osă ca 
acesta, ce li-se aruncă, Sașii să-și uite 
de datoria loră națională?

Sașii înainte de tdte voră să 
rămână Sași și voru ca deputății 
loru se figureze ca Sași în dietă, 
cum pretinde interesulă loră de viață 
și ondrea loră națională. De aceea 
d. Lurtz cere ca deputății sași să 
iăsă din partida guvernului, și în 
viitoră să stea în afară de orl-ce 
partidă, căci interesele loră națio
nale numai așa le voru pută apăra 
cu succesă.

Aplause sgomotose și îndelun
gate întîmpinară vorbirea d-lui Lurtz. 
și din momentulu acesta se părea, 
că predomnea în sală numai spiri- 
tulă acela, de care e vorba în ape- 
lulă citată de noi la începută.

Propunerea d lui Lurtz a fostă 
sprijinită, de d-nii: frabricântă Schiel, 
redactorulă Aorodf, mediculă Flech- 
tegmacher și preotulă loan Hulibes, 
cari toți au adusă nouă argumente 
în contra espuneriloră deputatului 
Zay și a partisaniloră săi. Pentru 
propunerea lui Schlandt și Herfurth 
au mai vorbita: advocatulu Alfred 
Schnell susțiindu că remânerea în par
tida guvernului este o urmare lo
gică a programului săsescă dela 
1890 și că acesta politică e cea 
mai chibzuită și reală: profesorală 
Schlandt, care a fostă desă în
treruptă cu strigăte de desaprobare, 
și prof. Albert Schiel, singurulă care 
a vorbită de cele 8 miliăne de Ro
mâni, cari încunjură insula mică a 
Sașiloru, admoniând pe Sași să fiă pre- 
cauțî ca totdâuna, căci suntă avisați 
la Unguri. In fine au mai vorbită 

încă odată Dr. Carolă Lurtz și de
putatulă Zay.

Abia la 7 6re săra se închise 
discusiunea și se începu votarea, a 
căreia resultată a fostă, că pentru 
remânerea în partida guvernului au 
votată 454 alegători, 6r pentru pro
punerea lui Lurtz 448 alegători.

Sașii tineri au fostă învinși ast- 
felă numai cu 6 voturi maioritate, 
der au raportată totuși o strălucită 
învingere morală.

Revistă politică.
In camera deputațiloră deocamdată 

între în împrejurările de față nu se gândescă 
să pertracteze proiecte mai însămnate îna
inte de sărbătorile PasoilorO, afară de bu- 
getă, pentru desbaterea căruia voră ajunge 
două săptămâni, și afară de proiectulă pri
vitorii la reforme administrative.

Camera magnațiloru, după primirea bu
getului, va începe din nou desbaterile asu
pra proiecte! oră bisericesci-politice.

MinisterulO Banffy își dă totă truda 
să consolideze partidulh liberalii, atâta de 
multă sdruncinatu în internulO său, și spre 
acestă scopO, pentru de-a dovedi seriosi- 
tatea în ce privesce punerea în praxă ale- 
giloră bisericescl sancționate, ministrulă de 
interne a îndreptată ună circulară cătră 
comitetele administrative ale tuturoră mu- 
nicipiiloră din țâră, în care le provâcă, ca 
pănă în 31 Martie să-și înainteze raportele 
loră, privitore la limitea cercuriloră ma- 
triculare formânde și la sediulă oficiiloră 
matriculare.

Despre starea partidei guvernamentale 
însuși ună organă alQ său cfi00 următd- 
rele: Partidulă liberală, slăbită, isolată și 
avisată numai la sine îusu-șl, oferă acum 
numai slabe garanții pontru apărarea basei 
dela 1867, și cu atâtă mai puțină e în 
stare a deălega problemele grele, ce și le-a 
pusă. AstădI elă atârnă dela fracțiunea'’ 
mică a Sașiloră. Mâne pdte să fiă sfârti- 
cată în multe alte fracțiuni, îndată-ce se va 
simți, că decă 10 — 20 deputațl formâză o 
fracțiune, țină strinsă laolaltă și își dau 
numai condiționată voturile, atunci câștigă 
dela guvernă concesiuni.

*
Ună casă de totă interesantă s’a pe

trecută în 14 Februarie n. în ședința co
mitetului administrativă ală comitatului Ti- 
mișă, care casă nu este mai puțină decâtă 
volniciă ungurescă patentată. Gu câteva luni 
înainte ministrulă de culte și instrucțiune 
publică (pe aceiă timpă Eotvos) a provo
cată printr’o hârtiă, pe P. S. Sa Episcopulă 
română gr. or. din Garansebeșă, Nicolae 
Popea, ca în corespondența sa cu autorită
țile oomitatului se se folosâscă de limba 
maghiară. P. S. Sa însă basându-se pe 
dreptă și pe lege, n’a ținută sâmă de pro- 

vooarea ilegală a ministrului și șl-a conti
nuată corespondența cu numitele autorități 
în limba română, care este limba ofioidsă 
și rituală a bisericei române gr. or. Șovi- 
uiștil unguri dela comitată s’au supărată 
rău din causa acestei coreote și românescl 
procederl a Episcopului, și în ședința co
mitetului administrativă dela 14 1. o., care 
s’a ținută sub presidenția fișpauului Mol
nar, inspectorulă de șcâle Sebasztha a fă
cută o arătare în oausa acâsta. Pe basa 
acestei arătări comisiunea administrativă a 
comitatului a hotărîtă, ca pe Episoopulă 
din Caranseboșă să-lă perască de nesupu
nere ministrului, pe oare îlă rogă totă- 
odată, ca si silescă pe P. S. Sa Episcopulă 
română a folosi de aici înainte limba ma
ghiară. In raportulă comitetului, procedura 
corectă și româaăscă a P. S. Sale e cuali- 
ficatăde primejdiosă statului, „fiind-oă prin 
ea se ațîță diferitele naționalități, dâr mai 
alesă îndâmnă pe „agitatorii" contra sta
tului, de a procede astfelă, îropiedecândă 
în aoelașl timpă lucrarea „patriotică" aor- 
ganeloră statului". — Etă astfelă înțelegă 
coconii dela oomitatulă Timișă legile și 

pliearea loră.
*

Ne aducemă încă aminte, că în vor
birea sa dela Bonyhad noulă ministru de 
interne Perczcl Dezso a clisă, că la condu
cerea matriculeloră va aplica învățători în di
feritele ținuturi, pilele acestea s’a dusă la 
Budapesta o deputațiă de dascăli maghiari, 
care a cerută audiență la ministrulă Per- 
czel, pentru a-i mulțămi, că s’a arătată 
atâtă de binevoitoră față de învățători. Mi
nistrulă a primită cu multă prietiniă pe 
dascălii unguri și a disă, că da! elă va în
credința conducerea matriculeloră învățăto- 
riloră în țiuuturile, unde va afla de lipsă. 
Der ferâscă Dumn«4eu> ®lă se va păzi cade 
focă, ca favor ulă acesta să-lu estindă și asu
pra învățător Horă confesionali, cărora nu le 
va da o însărcinare atâtă de însemnată. Va 
se cjică, ministrulă de interne ală țării are 
curagiulă să spună pe față, oă numai pe 
dascălii unguri îi va încredința cu condu
cerea matriculeloră, căci numai aceștia potu 
sâ maghiariseze numele după poruncile date 
de susă. De altfelă noi confesiunile ne bu- 
curămă, că ministrulă nu va aplica și das
căli de-ai noștri la acâstă funcțiune. Ne 
bucurămă, căci aplicându-i, i-ar strica mo- 
ralminte, i-ar folosi ca unelte pentru ună 
scopă mârșavă și blăstămată și i-ar aduce 
în conflictă ou respectulă datorită limbei 
și legiloră.

Mișcarea națională și acusarile 
Ungurilonl.

Din discursulă d-lui V. A. URECHIĂ, țiuutu în
Senatulu română la 8 (20) Decomvre 1894.

....N’ațI desmințită aserțiunea Unguri- 
loră despre iredenta română, pe care au

— „Dâr de ce te temi?" întreba tatălă 
ei. „Escelența Sa nu e vre-ună lupă; dân- 
sulă nu te va mânca; călătoresce numai 
împreună cu densulă pănă la biserică."

Dunja se aședâ în trăsură lângă hu- 
sară, servitorulă sări pe capră, visitiulă 
fluerâ și caii sburară de acolo.

Sărmanulă poștară, nu înțelegea, cum 
de ’i-ă putută permite Dunjei, să călăto- 
rescă împreună cu husarulă, cum de a 
putută fi atâtă de orbă și ce ’i-a putută 
întuneca atâtă de grozavă mintea. încă nu 
trecuse nici o jumătate de oră și inima 
începu deja să-lă tortureze, er densulă din 
causa acâsta fu cuprinsă de-o neliniște 
atâtă de mare, încâtă nu se mai putu răb
da și o porni elă însuși spre biserică.

Când ajunse aici, elă, vădu că omenii 
se împrăsciau, Dunja însă nu se vedea nică- 
irl. Densulă grăbi în biserică; preotul eșia 
din altară; crâsniculă stingea luminările; 
două femei bătrâne se mai rugau încă 
într’ună ungheră, dâr Dunja nu era în 
biserică. Sărmanulă tată, abia se putu de
cide, să întrebe pe crâsnică, dâcă ea a fostă 
la liturgie. Crâsniculil răspunse, că elă n’a 
vădut’o. Poștarulă se reîntorse acasă mai 
multă mortă, decâtă viu. încă o speranță 
îi mai rămăsese numai: Dunja își va fi pusă 
de gândă, în urma juvenilei sale ușurințe 

de minte, să mârgă pănă la procsima sta
țiune, unde locuia nașa ei. într’o iritațiune 
desperată așteptă elă reîntdreerea poștali
onului, care o dusese. Visitiulă nu se reîn
torse. In sfîrșitu, spre sără, sosi elă, dâr 
singură și amețită de beuturl, aducendă 
îngrozitorea scire, că Dunja a plecată dim
preună cu husarulă mai departe.

Acestă nefericire nu o mai putu su
porta; bătrânulă se puse deci imediată în ace
lași pată în care se odihnise în aceeași (fi 
și tinărulă seducătoră. Și cugetaudu-se a- 
cum la tote împrejurările, poștarulă ajunse 
la convingerea, că boia husarului a fostă 
numai fățăntă. Sărmanulă omă fu cuprinsă 
de nisce friguri puternice, elă a fostă trans
portată la S. și ună altă poștară trebui 
să-’lă înlocuâscă de aci înainte. Mediculă, 
care cercetase pe husară, îlă visitâ și pe 
densulu. Elă asigura pe poștară, că tîne- 
rulă omă fusese forte sănătosă și că densulă 
deja cu ocasiunea visitei sale a presupusă 
unele intențiunl rele din partea aceluia, 
der că de frica biciuscei căzăcescl a 
păstrată adencă tăcere. Fiă, că Nâmțulă 
spunea adevărulă, fiă că voia să se fălâscă 
numai cu istețimea sa, în orl-ce casă den- 
sulă nu făcu prin mărturisirile sale nici o 
alinare sărmanului bolnavă. Acesta îndată- 
ce se recrea puțină, ruga pe poștarulă dela 

S., să-’i dea două luni concediu și fără 
de-a spune ună singură cuvântă despre in- 
tențiunile sale, porni pe josă să-’șl caute 
fiica.

Din hârtii scia densulă, că căpita- 
nulă de cavaleria Minski din Smolensk ple
case la Petersburg. Omulă, care-’lă dusese, 
îi spuse, că Dunja, deși părea că-’lă 
însoțesce de bană voiă pe Minski, totuși 
a plânsă în decursulă întregei călătorii.

Pote că-mi voi pută readuce — cu
geta poștarulă — perduta mea oiă acasă.

Preocupată de aceste gânduri, sosi 
în Petersburg. Se duse apoi imediată la 
baracele din suburbiulă Ismailowski la unu 
fostă suboficeră, ună vechiu prietină ală 
său, și începu îndată să cerceteze. In cu- 
rendă afla, că Minski se află în Petersburg 
și că locuesce la „hotelulă Smereniei". Poș
tarulă se hotărî să mârgă la densulă.

In (jiua următore desă de dimineță 
se afla în antecamera aceluia și pretinse 
să fiă anunțată ca ună vechiu soldată, care 
ar dori să vadă pe Escelența Sa. Flăcăulă, 
care vicsuia cișmele, îi spuse, că stăpânulă 
încă dorme și că înainte de 11 ore nime
nea nu pote fi lăsată înlăuntru la densulă. 
Poștarulă se depărta din nou și se reîn
torse âr la ora fixată. Minski însu-șl veni 

la elă în. halată și cu o căciulă roșie de 
nopte.

— „Ce poftescl, iubite amice ?“ între
bă densulă.

Inima bătrânului se sbătea cu putere, 
lacrimile îlă podidiră și numai cu o voce 
tremurătore fu în stare să rlică:

— „Escelență!... Pentru mila lui Dum
nezeu, fiți față de mine atâtă de grați- 
osă...."

Minski îlă privi pătrundătoră și în
gâmfată, îlă luă de mâni, îlă conduse în 
odaia sa și încuia ușa.

— „Escelență", continuă bătrânulă, 
„totă ceea ce s’a întâmplată e perdută; de 
aceea redați-’ml celu puțină pe sărma
na mea Dunja. D-vostră ați petrecută 
destulă cu densa. Nu o aruncați, fără de 
nici ună folosă, în prăpastia".

— „Ceea ce s’a făcută nu se mai 
pote desface", dise tînărulă bărbată, care 
devenise forte perplexă. „Eu sunt vino
vată față de tine și gata de-a te ruga de 
iertare; dâr să nu crecll, că ași pute să 
i|să pe Dunja dela mine; ea va deveni 
fericită, te asigură pe cuventulă meu de 
onore. Și ce mai pretinc}! tu dela densa? 
Ea mă iubesce și s’a desobiclnuită de fe- 
lulă ei de vieță de mai ’nainte ; nici unulă 
nu va fi în stare să uite cele întâmplate"
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născocit’o Ungurii cu scopă de a ne face 
să perdemă simpatiile Europei, care vrâ 
pacea, și să-șl acopere făptuirile barbare 
din Ardeală...

Cum? Ați tăoutfi, D-lorâ miniștri, 
cândă D. Kalnoky acusă de iredentistă 

" mișcarea naționalistă din România, mișcare 
la care participă numai din Senată aprope 
50 de membri! Nu mai vorbescti, D-loră, 
de cei 32, cari au găsită atâta indepen
dență în inima lord română, pentru-ca să 
înfrîngă unii momenta disciplina partidului 
și să’ml dea deunăcjl voturile pentru a 
pută să ajungă la unulă din cele patru 
fotolii de vice-președințl. 0 mișcare ce nu
mără* aprope două treimi din representan- 
ții țărei, deputațl și senatori, e o mișcare 
iredentistă? Dâcă D-vâstră nu declarați, 
oă s’a înșelată D. Kâlnoky, scițl ce re- 
sultă? Resultă, că D-vâstră înși-vă sunteți 
iredentiștl, căci majoritatea, pe care vă 
sprijiniți este din Liga nostră culturală.

Suntemă iredentiștl noi toți, revolu
ționari chiar, vremă să sfâșiămă Ungaria? 
Dâcă nu ați respinsă asemenea calomnii, 
în ele veți fi învăluițl și D-vâstră cu țâra. 
Apoi nu era aci, la Mesagiu, indicată lo
cuia să ridicați mănușa, ce vi-se aruncă și 
D-v6stră și țărei ?

Trebuia, ca să afirmați măcară în răs- 
punsulă la Mesagiu cu tăriă, că România 
nu e așa cum au acusat’o, în modă necu- 
viinciosă, injustă și nedemnă, membrii din 
delegația ungurâscă....

Puteați să spuneți D-lui Kalnoky, să-i 
dațl asigurarea, că nu există iredentismă 
în România, oelă puțină, că nu există în 
societăți pe față, cum este Liga, care e o 
societate organisată publică, la soiința tu
turora, sub controlulă tuturoră. Liga mai 
multă decâtă ori oare asociațiune este în- 
țelâptă și prudentă, o scițl D-vostră toți, 
D-loră senatori, cari aparțineți ei.

Dâr încă odată, în casulă cândă Liga 
e iredentistă, D-vostră devenițl iredentiștl 
prin faptulă, că majoritatea D-vdstre este 
din Ligă. Sunteți iredentiștl? Să mă ierte 
D. Panu, ilustrulă meu amică, acelă băr- 
bată, pentru care am o deosebită stimă. 
Eu 6ciu, că numai D. Panu, șefulă demo- 
crațiloru, singură numai D-lui, la altă oca- 
siune, aici în Senată, a cam făcută ceva 
declarațiunl, ce puteau trece de iredentiste. 
D-nii miniștri mai au cunoscință de decla- 
rațiunea aceea? Eu n’am aprobat’o...

D loră miniștri, Liga a răspunsă D-lui 
de Kalnoky. Răspunsul ă nostru este cu
noscută; nu’lă voiu aduce din nou înaintea 
a o sumă de membri din Ligă. Dâr nu se 
cuvenia, în inte-resulă buneloră relațiunl a 
României cu Austro-Ungaria, să dațl și 
D-vostră formală desmințire acusăriloră 
aduse, nu Ligei, der țărei, de alde Berze- 
viczi, Apponyi, și chiar de ilustrulă omă 
de stată, D. de Kalnoky? Spusu-i-ațI, că 
nu pote fi iredentistă o Ligă, care nu a

pomenită niol-odată nici o vorbă despre 
Bucovina și Basarabia, pământuri adevărate 
ale României ?

Spusu-li-ațI, ceea ce altă-dată am pro
bată D-lui de Hoyos, ministru austro-ungară 
din BucurescI, că dâoă se află în limba 
românâscă ceva charte, cărți ce ’i se pară 
iredentiste, există însă de cu multă mai 
înainte o întregă literatură ungurâscă, care 
vorbesce de o Ungariă, care se întinde 
pănă la Marea-Nâgră! (Murmure, ilaritate).

Să târîe înaintea justiției în Ardeală 
la rîsulă și indignarea lumei, fete române, 
pentru-că au purtată pe inima loră trico- 
lorulă nemului loră. Le aducă de aoi 
omagiulă nostru pentru frumosulă răspunsă 
ce au dată judelui. De oe nu amintiți la 
Buda-Pesta, că acolo, la încoronarea Re
gelui Ungariei, și-au permisă șoviniștii să 
arboreze drapelele Moldovei și Valahiei, ca 
a unoră țări vasale coronei S-tului Ștefană?! 
La pretinsulă daco-românismă ală Ligei, 
ală țărei, de ce nu ați pusă în față realulu 
pan-maghiari smit ? In locă de a îngădui să 
se dea informațiunl D-lui de Kalnoky asu
pra cifreloră budgetare din budgetulă ță
rei românesul, de ce nu ați căutată să aveți 
informațiunl despre cifrele cari se cheltuescă 
acolo pentru pan-maghiarismă ?

D. Berzeviozy, vorbindă de pretinșii 
520.000 franci, din oarl D-vostră, înțeleși 
ou Liga, ați fi vărsată focă prin Transil
vania, dicea că așa oeva h’a mai cunos
cută în veri ună altă budgetă de stată. 
Se pote, dicea D-sa, că și site state sub- 
veuționâză pe sub mână școli și biserici din 
străinătate, dâr cifrele nu se trecă în bud
getă, căci asta nu e compatibilă cu deco- 
rulă internațională. Unguresce e să vor- 
bescl ast-felă!

Dâr ăb hoste disce! (dela dușmană în
vață). La asemenea ungurâscă teoriă, — 
prin care cu iscusință, acusatorulă reservă 
ca legitimă dreptulă statului ungurescu de 
a face propagande în țări streine, — des
tulă ca cifrele, cari se cheltuescă să nu le' 
trâoă statulă directă în budgetulă său, ci 
să le dea la anume societăți, pe sub mână, 
în interesulă pan-maghiarismului, — la ase
menea teoriă și practioă necinstită, la caro 
D-vostră nu ați avută recursă, mulțumin- 
du-vă fără sfială a trece, în budgetulă ță
rei, cifrele necesarii pentru scâla și bise
rica Româniloră, supușiloră țărei din strei- 
nătate; la asemenea teoriă necinstită, ce 
ați răspunsă ? Căutat’ațI să vă informați 
despre acelă pan-maghiarismă ascunsă, de- 
ghisată sub nume de societăți, pe cari îlă 
legitimâză oratorulă importantă, fostă se
cretară de stată, din delegațiunea ungu
râscă ?

Eu ași fi răspunsă, că ne suntă cu
noscute de mulț¥ uni faptele pan-maghia
rismului, prin legăturile guvernului ungară 
cu societățile ■’.nume create pentru acelă 
scopă.

Ca să nu facă istoriă tocmai vechiă, 
voiu aminti numai grasele subvenții, ce pri
mea episcopulă romano-catolică din Bucu
rescI, Ignazio Paoli, nu suntă mulțl ani de 
atunci, sub cuvântă, oă îngrijesce de sute 
de mii de Unguri, cari alt-mintrelea s’ar 
fi desnaționalisată. Se întâmpla acâsta la 
1872; documentele suntă la disposițiunea 
D-v6stră. Subvențiunile, însă, nu au înce
tată dela 1872, ele au continuată și, din 
10 în 10 ani, eu potă să vă aducă dovedi 
despre ele.

La 1882 etă ce se petrecu în parla- 
mentulă ungară. Ună deputată anume Adam 
Lazâr ceru fățișă burse pentru ună nu
mără de tineri Ciangăi din satele din Mol
dova și pentru tinerii din părțile României. 
Se $icea, că este de nevoiă să se aducă la 
Pesta ună numără considerabilă de tineri, 
în scolele ungurescl, ca să se deprindă a 
fi apostoli ai maghiarismului în țâra româ- 
nâsoă. La vorbele acestea ale lui Lazâr, 
Koloman Thally a cerută mai multă de 
câfă atâtu. Elă afirma, că în trecută erau 
500.000 Unguri numai în Moldova, și că 
astăcjl nu au mai rămasă de câtă 250.000, 
ceilalți romanisându-se, și propune ca să se 
trimită emisari, ca să îndemne pe Unguri 
a părăsi Moldova și a trece în Ungaria. 
La urma urmeloră, dice Koloman Tally, 
dâcă guvernulă română ar împedeca pro
paganda, să-i propunemă ună schimbă, dân- 
du i doi Români pentru ună Ungură.

Cornițele Szapary, — o! acesta nu 
era unu deputată ore-care ci însuși minis- 
trulă de finance din 1882, — a declarată 
în ședința parlamentului, că trebue să se 
lucreze în propagandă tocmai așa cum Ber- 
zevitczi dise acum iu delegațiune, că este 
făptuire legitimă. Ministrulă Szapary a ce
rută subvențiunl mari pentru diverse socie
tăți de pau-maghiarisare, asemenea sub ti
tulaturi de societăți școlare și filantropice, 
(jicendu, că ele voră da burse la tinerii 
Ciangăi și că voră ajuta propaganda ma
ghiară de pretutindeni.

D. ministru de externe, Al. Lahovari: 
Când se petreceau acestea?

D. V. A. Urechiă: La 1882. Eram 
abia eșită din ministeră. Der nu este vorba 
de o propagaudă numai dela 1882, ci de 
multe cjecimi de ani....

Am vorbită de ea numai din 10 în 
10 ani, ca să nu m^ prea întindă.

D-vostră cari proclamați, că neinter- 
venirea este o doctrină internațională, peste 
care nu se pâte trece, și că nu puteți in
terveni în treburile dinlăuntru ale unui stată 
vecină, aflațl ce propunere mai primesce 
ministrulă de finance și guvernulă ungară 
la 1882.

La propunerea lui Koloman Thally, de 
a se îuvita, prin emisari seereți, catolicii 
din Moldova să trecă în Ungaria, minis- 
trulu Szapary răspunde, că s’au luată mă
suri pentru lepatriarea aceloră Ciangăi din 
Moldova și că voră fi aședațl de-a lungulă

Tisei, de îndată ce voră fi desecate bălțile 
și locurile mocirlâse de pe acolo.

Etă d-loră, ceva mai multă decâtă o 
intervenire amioală în favdrea a 3 milione 
de ueDorocițl: este împrăștiare de agențl 
seereți, cari în decursă de mai mulțl ani, 
prin satele Moldovei și ale țârei românesol, 
nu se ocupă decâtă de a desagrega din 
țâră pe acei 250,000, (acâsta este cifra mi
nimă. care a dat’o deputatulă Koloman).

Etă dâr, intervenire!
O asemenea intervenire nu ni-se pdte 

arăta nouă din partea vecinului stată. La 
acestă intervenire a agențiloră seereți, veri-o 
câțl-va țărani, mai lesne crrdătorl în ase
menea propagande, s’au și grăbită să plece 
din Moldova și Bucovina și s’au dusă în 
Ungaria. Au vădută însă bieții, ce păpară 
le este acolo gătită, și îndată s’au întorsă 
îndărătă la țâra aceea, despre care propa
ganda le spune numai prăpăstii! (Aplause).

Apoi, d-loră, cu o practică de propa
gandă maghiară, semi-seculară și care ur- 
meză și pănă astăc}!. vine guvernulă ungu- 
resoă să afirme esistența uuei iredente în 
România și să pună în sarcina ei totă miș
carea ardelenâscă și bănățână?

De ce, d-loră miniștri, nu ați spusă 
acestea d-lui de Kalnoky? De ce nu i-ațl 
spusă, că țâra și Liga, cerându-vă să nu 
stațî indiferenți privitori la uciderea a 3 
milione de frați de peste munți, nu vă îm
pinge la daco-românismă?

Se acusă întregă nâmulă românescă, 
aoestă nâmă paclnioă, cum îlă numiți d- 
vdstră, și se acusă de ce ? Se acusă de ire
dentismă, de daco-românismă, tocmai de 
aceia, cari faoă pan-maghiarismă pănă și 
la noi!

La acestă acusare d-vostre erați da
tori să arătațl, că mișcarea din Ardealu nu 
este pornită din Bucuresci, că ea este vechia; 
căci cine a studiată istoria nâmului ro
mânescă e convinsă, că noi cu mișcarea 
nâstră de aci nu suntemă decâtă a o suta 
rotă la carulă națională de dincolo de 
munți; că cestiunea națională de acolo a fosta, 
este și va fi și fără de noi, ba chiar și când 
amu cerca s’o stânjimu.

Amintiți d-lui de Kalnoky și d-lui 
de Wekerle, că cestiunea, care agită pe 
Românii din Ardâlă și Bauată și care are 
răsuuetă naturală în inimile r.âstre de frați, 
nu este o cestiune eșită din isvoră ireden
tistă și nici din România. In adevără, în 
urma frumosei mișoărl, întreprinse altă-dată 
în secolulă XVIII, de episcopulă martiră 
ardeleană, lnocenție, Românii ardeleni con- 
tinuară mișcarea sub nemuritorii episcopl 
Ionă Bobă și Gerasimă Adamovicl. Aceștia 
presintă împăratului Leopoldă acelă me
moranda cunoscuta sub numele de Suplex 
libellus Valachorum, memorandulu redactată 
de cătră celebrulă Mâhes, consilierulă de 
curte Oe cerură Românii prin memoran- 
dulă acesta la 1791 ?

(Va urma?)

Și după aceste îi apăsa bătrânului 
ceva în palmă, deschise ușa și poștarulă 
se vădii deodată, fără de-a sci cum, ârășl 
pe stradă.

Multă stătu elă nemișcată, în sfîrșită 
observă ună sulă de hârtiă în palma sa. 
Elă îlă luâ și desfăcu mai multe bancnote 
de câte două-decl și cinci de ruble. Lacri
mile îlă podidiră din nou — lacrimile mâ
niei. Densulă rupse bancnotele, le arunca 
la pămentă, le călca în picure și se duse 
mai departe....

După-ce făcuse câțl-va pași, stete din 
nou pe locă și se puse pe gânduri.... și 
er se întorse.... Der bancnotele dispăruseră 
deja. Er când îlă observă ună bărbată 
bine îmbrăcată, acesta se aruncă asupra 
unei birjl, se puse grabnică în ea și strigă 
visitiului: „înainte, înainte!“

Poștarulă însă nu-’i urmă. Elă se ho
tărî să se reîntorcă acasă. Der înainte de 
acesta doria să mai vadă încă odată pe 
sărmana sa Dunja. Cu acâstă intențiune se 
reîntorse după două dile ârășl la Minski; 
flăcăulă acestuia însă îi spuse într’ună tonă 
dură, că stăpânulă său nu primesce pe ni
menea, îlă aruncă afară din antecameră și 
îi închise ușa înaintea nasului.

Poștarulă așteptă multă vreme, și după 
aceea îșl căută de drumă.

In sara acestei dile trecea densulă 
peste Litejmaja, după-ce asistase la ună 
„Te-deum0 în biserica „Tuturoră obidiți- 
riloră0. De-odată sburâ o birjă elegantă 
pe dinainte-i și elă recunoscu pe Minski. 
Birja se opri înaintea unei case cu trei 
etage și husarulă urca grăbindă scările. 
Atunci îi trecu poștarului prin minte o 
fericită ideiă. Elă se reîntorse din nou, se 
apropia de birjară și întrebă:

— „Ală cui e acestă cală iute, pre- 
tine? Nu e ală lui Minski?4

— „Da, ală lui Minski;0 răspunse vi - 
zitiulă; „dâr ce vrei tu?°

— „Ei, apoi din causa acesta: stă- 
pânulu tău ’mi-a poruncită să ducă o scri- 
sorică acelei Dunja, și eu am uitată, unde 
locuesce Dunja sa°.

— „Aici locuesce densa, în ală doilea 
etajă, sosescl prea târdiu cu scrisorea ta, 
iubite pretine. Acum se află elă însuși la 
densa0.

— „Nu face nimică0, dise poștarulă 
pe când inima-i svîcnia puternică; „îți 
mulțămescă pentru lămurirea ta, însă îmi 
voi sci eu împlini însărcinarea0.

Și cu aceste cuvinte începu să urce 
scările.

Ușa era încuiată. Elă suna. Mai multe

secunde trecură într’o așteptare apăsătore. 
De-odată scîrțăi cheia, ’i-se deschise.

— „Nu locuesce aici Awdotja Sime- 
onowna?0 întreba elă.

— „Da!“ răspunse o servitore tînără. 
„Ce dorescl tu dela densa?0

Fără de a răspunde vre-ună cuvântă, 
întră poștarulă în antecameză.

— „Tu nu poți întră, tu nu poți 
trai0 striga copila. „Awdotja Simeonowna 
are o visită.0

Der fără ca s’o bage ’n sâmă, întră 
poștarulă înlăuntru. Cele dintâi două odăi 
erau amândouă întunecate. In a treia era 
lumină. Elă se apropia de ușa deschisă și 
stete pe locă. Minski sta copleșită de gân
duri în odaia pomposă mobilată. Dunja, 
îmbrăcată după cea mai luxosă modă, șe
dea pe spatele scaunului ei, asemenea unei 
călărețe pe șâua ei englesă. Ea privia gin
gașă la Minski și-’șl înfășură negrele-’i 
bucle în jurulă degeteloru sale împodobite 
cu inele prețiose. Sărmanulă poștară! Nici
odată nu-’șl văduse elă fiica atâtă de fru- 
mosă. Nu se putu deci reține de a nu o 
admira.

— „Cine e aici?0 întrebă ea, fără 
de a-’șl ridica capulă.

Elă tăcu! Dunja, de-dre-ce nu primi

nici ună răspunsă, privi în susă — și cu 
ună țipetu cădu la pămentă.

Ingrozitulă Minski grăbi într’acolo și 
o ridică, der când observa în ușă pe bă
trân ulă poștară, părăsi îndată pe Dunja, 
păși înaintea lui și dise scrâșnindă din 
dinți, cu o voce tremurândă de furiă:

— „Ce vrâi tu aici? De cemăurmă- 
rescl pretutindenea, ca ună tâlhară? VoescI 
să mă ucidl? Afară ou tine!0

Și înhățândă pe bătrână de gâtă cu 
mâna sa puternică, îlă aruncă pe trepte 
afară.

Bătrânulă se reîntorse la locuința sa. 
Amiculă său îlă sfătui, să înainteze la lo
curile competente o jalbă. Dâr după-ce 
poștarulă se răsgândi ună momentă, îșl 
mișcă negativă mâna și se decise, să re
nunțe la ori-ce alte demersuri. Două dile> > 
după aceea părăsi Petersburgulă și se re
întorse directă la stațiunea sa, unde reluă 
din nou asupră-’șl datorințele sale de func
ționară.

— „Acesta e ală treilea ană, de când 
trăescă fără Dunja și eu nici n’am mai 
audită nimică de ea, nici n’am mai vă- 
dut’o. Dumnedeu scie, dâcă ea mai trăesce 
sâu a murită. Totulă se pote întâmpla în 
lumea acâsta. Ea nu e nici prima, nici nu 
va fi ultima, care înlănțuită fiind de câte-
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Cine ațîță? Sub titlulă : „Agitațiune* 
(„Izgatâs2), foia maghiară „Kolozscdr* din 
Clușiu publică ună articula de fondfl, în 
oare aruncă fulgere și trăsnete asupra „Ga
zetei Transilvaniei11, Indemnulă ’i l’au data 
de astă-dată celea oe le-amă scrisa noi, în 
numărulă de Dumineca trecută, despre blăs- 
tămățiile Ciangăiloră din Săoele. In locă 
de-a sbiciui după cuviință pe sburdalnicii 
săi frați, cari au jăfuită și au atacată atâta 
de mișelesce pe cei doi Români săcelenl, 
„Kolozsvâr“ se năpustesce cu furiă asupra 
nostră, ca și cum nu cei oe săvîrșescă blăs- 
tămățiile în potriva Româniloră, nu oei ce 
ne atacă cu ciomagulă pe strade și în lo
cuințele nâstre, ci „Gazeta Transilvaniei11 
ar fi de vină la tote, pentru-că ea a luată 
în apărare pe Românii atacați. — Dâcă 
chiar foi de ale guvernului, precum este 
nKolozsvâr“, scie să judece ast-felQ lucru
rile, apoi să nu se mai mire nimeni, că 
amil ajunsă să nu mai paternă fi siguri de 
liniște și pace nici în locuințele nostre. 
Vina, cum am cjisti și în numărulă de Du
mineca trecută, o pârtă în prima liniă cei 
ce ocrotescă mișeliile săvîrșite în potriva 
RomânilorO, precum le ocrotesce și „Ko- 
lozevâr“ în articululă de fondă de astăcjl, 
scrisă în contra „Gazetei11.

— o —
Procesulu de pressă alu lui „Magyar 

Allnm“. Alaltăerl s’a pertractată înaintea 
curții cu jurați din Budapesta procesulă 
de pressă, intentată redactorului responsa
bilă ală ijiarului clericală „Magyar Allam11, 
Emil Szemnecz, pentru ună artioolă intitu
lată „Gonsumatum est“, care s’a scrisă 
imediată după sancționarea legiloră bise- 
ricescl, și în care procurorulă supremă de 
stată descoperi delictă de pressă pentru 
laesa maj estate. După-ce verdictulă jura- 
țiloră suna, că Szemecz e vinovată, tri- 
bunalulă, pe basa acestui verdictă, îlă osândi 
la 8 luni închisdre de stată, unu ană perderea 
oficiului f purtarea speseloră procesuale și 
judecătorești.

— o—
Aniversarea de 110 ani a inorții lui 

Horia și Cloșca. Din BuourescI se tele
grafică, că la 27 Februarie se va serba 
în capitala României aniversarea de 110 
ani, de când Horia și Cloșca au suferită 
morte de martiri, fiindă frânțl pe rotă la 
Alba Julia. (O foiă românescă din Sibiiu ai 
cărei colaboratori se pretindă a fi mari 
„istorici11 4ice, că se va serba „aniversarea 
de 110 ani aspânzurăriilai Horia și Gloșca“). 
Studenții din BucurescI voră faoe ună mare 
meetingă, la care se voră ține prelegeri 
despre căușele și urmările răsculării țăra- 
niloră români, dâr demonstrațiuni pe stradă 
nu se voră face.

0 scrisoro din America. Dela ună a- 
bonentă ală nostru din America nordică, 
ou numele Iosifă Hordobețu, care în tim- 
pulă de față locuesce în orașulă Niles-Ohio, 
primimă o epistolă, a cărei adresă e scrisă 
in limba românescă. Epistola a fostă es- 
pedată de-acolo în 30 Ianuarie n. c. și a 
sosită aici în 13 Februarie. Abonentulă 
nostru ne spune, că în orașulă Niles-Ohio 
se află 18 Români dela noi, cari primescă 
regulată „Gazeta Transilvaniei11 și toți cu 
supărare cetescă despre starea cea vitregă, 
în care se află frații loră de-acasă sub stă
pânirea maghiară? Frații noștri din Ame
rica ne trimită, în fine, salutări și îmbăr
bătări în lupta, ce purtămă pentru sânta 
și drâpta causă a poporului română.

Ne mai pomenită. Din Rodna-veche 
„Tribuna11 primesce o telegramă, în care se 
spune, că d-na Flora Avramii, care a co
lectată obiecte pentru tombola din Bucu
rescI în favârea familiiloră întemnițațiloră 
noștri, a fostă pedepsită cu 5 cffle arestă.

—o —
Colera în Constantinopolfi. Deja în 

luna trecută erupse colera în capitala Tur
ciei. Dela 5 — 12 1. c. s’au constatată în 
orașă 61 cașuri de îmbolnăvire și 29 
cașuri de mârte. Dâr colera grasâză mai 
tare în suburbii. In Deagatsch s’au consta
tată & cașuri de mârte numai din oausa 
mâneărei de pesol stricați. Comunioația cu 
posta este întreruptă.

— o—
Musica militară va da mâne sâra în 

restaurantulă Fleischer ună conoertă cu 
programă alesă și bogată.

—o—
NECROLOGtJ. Preotulă capelană gr. 

ort. din Bozoviciu, George Dimitrieviciu, 
după un morbă greu și îndelungată în ală 
8-lea ană ală fericitei căsătorie, și în ală 
7-lea ană ală preoției, în etate de 38 de 
ani a răposată în 13/1 Ianuarie și s’a în
mormântată în 15/3 Ianuarie a. c. în Bu
dapesta. — Pe defunctulă ’lă deplânge în
tristata și neconsolabila sa soțiă Măriăra 
născută Suru și doi orfani: Helena și Ni- 
colae; părinții: parochulă primară din 
Bozoviciu George Dimitrieviciu și Maria n. 
Popoviciu; surorile: Maria căsătorită Bâr
sană ; Ana căsătorită Munteanu și Petra 
căsătorită Ruva, precum și numeroșii con
sângeni și amici. Fie-i țărîna ușoră !

Lucruri scandalise.
Din O p a t i ț a, în comitatulă Timi- 

șârei, primină o corespondență, în care 
ni-se descoperă lucruri scandalose și forte 
întristătore.

Se află în acea comună ună învăță- 
toră, cu numele Ioană Popoviciu, care mai 
bine de 20 de ani muncesce în acea co

mună ca învățătoră. Avut’a bietulă dascălă 
de- a suferi în decursulă acestui timpă mul
te neplăceri: mai întâiu i-a amărîtă 4^e^e 
fostulă preotă de acolo Ioană Ghilezană, 
care pusese la cale mulțime de plângeri 
în contra lui, ba s’au făcută din partea 
Consistorului din Caransebeșă și trei cer
cetări disciplinare în contra bietului învă- 
țătoră. Din cercetările făcute însă Con- 
sistorulă s’a convinsă, că învățătorulă e 
nevinovată ; că elă a făcută cu școlarii esa- 
mene bune și are o purtare morală forte 
bună. In urma acesta l’a declarată nevi
novată.

Din primă-vera anulai 1891 însă a 
venită în Opatița ună preotă nou, din Ca
ransebeșă. Acesta abia s’a așe4ată în co
mună și a și începută cu pîrele la Consis- 
toră în oontra învățătorului, sumuțândă pe 
âmenl și vîrîndă totă feliulă de zizanii în
tre poporă și învățătoră.

Patima l’a dusă așa departe pe acestă 
preotă păcătosă, încâtă prin mijlocirea lui 
s’au aflată vre-o 9 omeni din sată, oarl au 
isoălită o hârtiă ungurâscă adresată inspec
torului r. de șcâle din Timișora. De-ar fi 
Bciută bieții omeni, oe ticăldsă, ce blăstă- 
mată și ven4ătore de neamă este acea hăr- 
tiă, de bună sâmă n’ar fi iscălit’o. Loră 
însă li-ts’a spusă, că e o rugare a învățăto
rului pentru a fi pusă în pensiune și așa 
omenii, cari nu soiau ce e scrisă pe ungu- 
resoe în hărtiă, au iscălit’o.

llltă ce era scrisă în acea hărtiă adre
sată inspectorului ungurescă de școle:

După oe îlă înegresoe pe bietulă în- 
vățătoră cu oâte și mai câte soorniturl ti- 
călâse, pîrîndu-lă între altele ohiar și cu 
aoeea, că pe copii îi învață cântările bise- 
rioesol cu sirguință prea mare, 4*°® așa ■

„Mai scandalosă decâtă tote este, că 
din limba maghiară, care este atâtă de în- 
sămnată și dorită, copiii noștri de școlă 
nu sciu nici ună cuvântă cum se cade; 
dăr acâsta nici nu se pote pofti dela ei, 
de vreme ce învățătorulă loră nici din 
limba română nu are testimoniu de califi- 
cațiune, er despre o calificațiune în limba 
maghiară nici visa nu se pdte. Cu durere 
și cu mare consternațiune trebue se declarantă, 
că articululă de lege 18 din 1879, privitoră 
la propunerea obligătâre a limbei maghiare, 
nici acțl nu se duce în deplinire*.

După acâsta îlă pîresce pe învățătoră 
că „îi place a se amesteoa la alegerile po
litice comunale11, că „ațîță poporulă în contra 
porunciloră primăriei comunale*, și că „peste 
totă nu cinstesce și nu bagă nici într’o semă 
autoritățile mai înalte (unguresol) și porun
cile acelora*, eto. In fine acusă și Consisto- 
rulă din Caransebeșă, 4lc®Q4ă, că tote 
acestea ’i s’au făcută cunoscute Oonsisto- 
rului in mai multe rânduri, dâr Consisto- 
rulă n’a făcută nimică. De aceea rogă pe 
inspectorulă ungurescă, ca 6ă facă elă ceea 
oe n’a vrută să facă Consistorulă, și pe în
vățătorulă PopovicI „câtă mai curendă să-lă 
scâtă din postău.

Acestea și alte multe minciuni și ti
căloșii se cuprindeau în hârtia înaintată 
inspectorului ungurescă. Inspectorulă a 
luată hărtiă și a trimis’o Consistorului din 
Caransebeșă, care prin protopopulă Buzia- 
șului a făcută ceroetare, pe basa căreia Con
sistorulă a adusă hotărîrea, că aousațiunea 
a fostă mincinbsă și falsă, de-drece „învă- 
țătorulă Ioană Popoviciu din Opatița are 
atâtă testimoniu de calificațiune, câtă și 
decretă, a dată cu elevii dintâte obieotele 
de învățămentă esamene bune și forte bune. 
In fine Consistorulă și de astă-dată l’a 
sflată nevinovată pe învățătoră și l’a achi
tată, âr actualulă preotă din Opatița, vă- 
4endă că niol pe astă oale n’a pututăjșcăte 
din posțu pe învățătoră, a începută acum 
să-lă șioaneze în altă formă, făcendă să nu 
’i se plătâscă salarulă etc. etc.

Amă arătată aici starea luorului așa, 
după cum ni-se descrie într’o corespon
dență mai lungă, ce o primimă din Opa
tița. Lucrurile, ce ni-se desfășură aid, suntă 
câtă se pdte de triste și durerose. Hărtiă 
adresată inspectorului ungurescă de școle 
este o adevărată trădare de neamă. Dâcă 
este adevărată, că preotulă a fostă aoela, 
oare i-a îndemnată pe oei 9 Români din 
Opatița să iscălâscă și să înainteze inspec
torului acea hârtiă, atunci n’ar mai fi vred
nică acelă preotă să mănânce pânea po
porului română nici 24 de dre. Nu credemă, 
oă în sinulă plugariloră noștri români s’ar 
afla suflete atâtă de negre și ticăldse, oarl 
pe ună învățătoră română să-lă pîrasoă la 
dușmanii neamului nostru și să ridice în 
contra lui astfelă de plângeri. Celă ce i-a 
îndemnată pe cei 9 Români din Opatița să 
faoă acestă pasă nesocotită, este celă mai 
mare și mai primejdiosă dușmană ală po
porului nostru. Românii din Opatița voră 
face bine, dâcă voră căuta să scie cu si
guranță, cine este ticălosulă, care a aruu- 
oată o asemenea pată pe numele loră și 
să se ferâscă apoi de elă, ca de o die rî- 
idsă, căci cu ună asemenea ticălosă nici 
unui Română adevărată nu-i este iertată 
să mai stea de vorbă.

Danie.
Eu Rsifă Morariu, înbătrânindă ca în

vățătoră în comuna acesta Feldioră, în care 
calitate mi-amă dată tote silințele întru 
promovarea intereselor școlei Dostre, voescă 
ca și după mortea mea să nu să lipsescă 
de spriginulă meu, de aceea prin acestă 
Documentă hotărăscă, ca jugărulă de ară
tură din ală treilea pogonă de lângă calea 
ce merge spre Hopșu, spre drâpta pănă în 
Horbich, ce se ține de averea mea în mă
rimea de față, are să fiă proprietatea Bi- 
bliotecei școlare române gr. or. din Feldioră 
sub următorele condiții:

1) Murindă eu și soția mea Ana, să

ună călătoră ticălosă, mai întâiu e iubită 
și după aceea părăsită de cătră acesta. In 
Petersburgă suntă o mulțime de domnișdre 
de acestea, caii a4l umblă îmbrăcate cu 
totul în mătase, și mâne în cea mai tristă mi- 
seriă cutrieră stradele capitalei. Dâcă-’ml 
trece apoi prin minte cugetulă, că Dunja 
ar pute să se prăpădâscă, probabilă, în 
modulă acesta, atunci păcătuescă inconsciu, 
dorindă ca mai bine să se odihnâscă în 
mormentă“....

Acâsta a fostă istoriora pretinului 
meu, a bătrânului poștară — o istorioră, 
care nu odată a fostă întreruptă de la
crimi, pe cari și-le ștergea elă artistică cu 
mânecile rocului său, ca și măniosulă Te- 
rentisch în frumosa baladă a lui Dimitri- 
jeff. Aceste lacrimi erau causate pdte și 
de puneiulă, din care goli densulă în de
cursulă istorisirei sale cinci pahare; dâr 
fiă cum va fi, elă mă emoționa totuși a- 
dencă. După ce-’ml luai rămasă bună, tre
cu o bună bucată de vreme, pănă ce putui 
uita pe bătrânulă poștară, și încă multă 
timpă mă mai cugetai la sărmana Dunja....

Când trecui, mai deună4l, din nou 
prin orășelulă X., îmi adusei ârășl aminte 
de pretinulă meu. Eu au4ii, că stațiunea, 
peste care era densulă, fusese sistată. La 
întrebarea mea, că dre bătrânulă poștară 

mai trăesce, nu putui primi nici ună răs
punsă îndestulitoră. Hotărîi deci, să cer- 
ceteză loculă acela, care-’ml era cunosoută, 
îmi închiriai o trăsură și o pomii spre să
tulă N.

Era tdmnă. Nori închiși întunecau 
cerulă și ună ventă rece bătea peste lanu
rile copte, spulberândă încoce și încolo 
frun4ele roșii și galbene, pe cari le rupea 
în drumulă său, din pomi. Cam pe la apu- 
sulă sorelui ajunsei în sată și mă oprii 
înaintea căsuței de poștă. O femeiă grasă 
eși în tinda, în care mă sărutase odată săr
mana Dunja, și îmi răspunse la întrebarea 
mea, că bătrânulă poștară a murită deja 
de ună ană. In casa lui locuesce acum 
ună văcară și ea însa-șl e soția acestuia. 
Eu începui să mă căescă pentru nefolosi- 
torea mea călătoria și pentru cele 7 ru
ble, pe cari le-am dată pentru ea.

— „Și din ce a murită elă?11 între
bai pe femeia văcarului.

—• „Din beuturl, tătucă“, răspunse ea.
— „Și unde e înmormântată ?“
— „Sub gardă, lângă răposata sa soțiă“.
— „Mi-ar putâ arăta cine-va mormen- 

tulă lui?“
— „De ce nu? Hei, Wanka! Lasă 

odată pisica în pace. Condu pe acestă omă 
în cimiteră și arată-i mormentulă poșta- 
rului“.

La aceste cuvinte grăbi ’nainte-ml ună 
copilandru sdrențărosă, cu părulă roșu și 
pe lângă acestea încă și chioră și mă con
duse numai decâtă la cimiteră.

— „Cunoscut’ai tu pe răposatulă ?“ 
îlă întrebă eu pe drumă.

— „Cum să nu-lă fi cunoscută 1 Elă 
mi-a arătată doră cum se facă tilincile. 
Câtă de adeseori îi strigam eu lui — D-4©u 
să-’lă erte, — când eșia din cârciumă: 
„Unchiașule, Unchiașule, dă-ne nucă !“ Și 
atunci îmi arunca elă nuci. Tot-dâuna se 
juca cu noiu.

— Și-’șl mai aducă aminte călătorii 
de densulă ?“

— „Acum trecă puțini călători pe 
aici. Une-orlvine aici, în acestă ținută, as- 
sesorulă. Dăr acesta nu se îngrijesce de 
morțl. In vara trecută sosi o damă nobilă 
și întreba de poștară, și se duse la mor
mentulă lui *.

— „Ce felă de damă?u întrebai eu 
curiosă.

— „O damă frumosă11, răspunse co- 
pilandrulă. „Densa călătoria într’o trăsură 
cu șâse cai, împreună cu trei domnișori 
mititei, o doică și ună cățelușă negru, și 
când i-se spuse, că bătrânulă poștară e 
mortă, începu să plângă și 4ise copiiloră : 
„Rămâneți liniștiți aici, eu voescă să mergă 
la cimiteră11.

— „l£că, eu mă oferă, să vă conducă 
acolo“, îi 4iseim

Dâr eleganta damă 4ise ■
— „Cunoscă drumulă“. Și cu aceste 

îmi dete cinci copeici. Ce plăcută damă 1
Noi ajunserămă în cimiteră. Unălocă 

retrasă; nimică nu arăta cuprinsulă său; 
pretutindeni se aflau cruci de lemnă prin 
prejură, dâr nici ună singură pomă nu fu
sese sădită acolo, spre a-lă adumbri. Nici
odată în vieța mea nu mai vădusem ună 
cimiteră atâtă de tristă.

— „Acesta e mormentulă bătrânului 
poștară11, 4ise copilandrulă, sărindă pe o 
movilă, pe care era așe4ată o cruce nâgră 
ou margine de aramă.

— „Și dama a cercetată acestă mor- 
mântă?11 întrebai eu.

— „Da!“ răspunse Wanka. „Eu o 
observam din depărtare. Ea se arunca pe 
mormentă și rămase multă vreme așa. Apoi 
se reîntorse în sată, se duse la preotă, îi 
dete bani și pleca din nou mai departe; 
mie însă îmi dete densa cinci copeici, — 
ce darnică damă!*

Eu încă îi dădui copilului cinci co
peici și nu mai regretai, că am făcută 
acâstă mică călătoria și că am cheltuită 
șâpte ruble.

Trad, de I. Sc. 



fimă înmormântați între binefactorii Bise
ricii și ai școlei nostre, și anumită lângă 
cei doi fii ai noștri Ionii și Ionii, și îndată 
după încetarea din viâță a unuia din noi, 
dania să între în folosința Bibliotecei șco
lare.

2) Pentru tote timpurile câtă va sta 
șcâla totii în 4 ani să se cumpere cărți 
școlarilor!! săraci din Clasa a H-a și a IlI-a 
din venitultî respectivii, și tomna în 6 Oc- 
tomvre, c]iua nascerii mele, să se împartă 
școlarilorii săraci, și apoi cu finea semes- 
treloră să se pună cărțile în biblioteca 
școlei, și tâmna eră să să împartă școlari
lorii împreună cu cărțile cumpărate din 
venitulii acelei moșii, în vecii vecilorii.

3) In fiă-care ală cincilea anii, din 
venitulii acelei moșii să să facă Parastasti 
pe numele nostru Iosifu și Ana, din care 
să ia parte numai Preotulii, învățătorii și 
toți școlarii, cărora să li se împartă pane, 
cu care apoi să li se esplice școlarilorii, 
avândă ocasiunea, de dania nostră.

3) Neținendu-se condițiunile daniei 
nostre, dămii dreptulii celui mai deaprope 
din rudenia nostră, să retragă dania spre 
folisința sa.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Feldioră în 3/15 Maiu 1894.

Iosifu Morar iu, 
directorii și învățătorii. 
X Ana soția mea.

Mulțămită publică.

Reuniunea femeiloru române din Abrudă, 
Abrudsată și giură, precum cunoscută este, 
susține din propriile sale mijlooe o șcâlă 
română de fetițe în Abrudă. Neajunsurile 
■cjilnice pretindă jertfe materiali, cari trecă 
peste puterile cercului restrînsă ală publi
cului română, la ală cărui sprigină este 
«visată, așa înoâtă numai cu mare cumpătă 
și încordare și din venite nesigure se sus
ținea eouilibrulă în bugetă.

Intre asemenea împrejurări, îndemnaț 
de adevărată dragoste de nâmă, cu o ne
mărginită marinimo8itate a sărită întru aju- 
torulă acestui fooulară culturală Prea sti
mata domnă luliana Vasiu și Prea stima- 
matulă domnă Ioană Vișia, mari proprie
tari în Abrudă, și spre a asigura viitorulă 
șcâlei numite, au donată reuniunei femeiloru 
române, cu dreptu de proprietate, o casă prea 
jrumosă cu etagiu în apropierea pieței, ca 
să se folosâscă de localitate pentru școlă.

Faptulă nobilă vorbesce însu șl.
Comitetulă reuniunei, în fața acestei 

marinimositățl, îșl împlinesce o sfântă da- 
torință, aducendă și pe calea acâsta oea 
mai căldurâsă mulțumită nobililoră dona
tori și dorindu-le, ca faptulă măreță, care 
li-a scrisă cu litere de aură numele în 
analele reuniunei femeiloră române, să fie 
răsplătită prin recunosoința tuturora ace

lora, cari din generațiune în generațiune 
se voră împărtăși de fructele binefacereț 
săvârșite. D-cjeu să-i țină la mulțl ani!

Asemenea datoresce reuniunea reou- 
noscință Prea stimatului domnă Mihaiu 
Cirlea, notară publică din AbrudQ, care în 
considerarea scopului culturalQ, a făcută 
tâte documentele referitore la donațiunea 
de mai susă și întabularea dreptului de 
proprietate, gratuite.

Abrudă, 6 Februarie 1895.
Comitetulă reuniunei femeiloră române 

din Abrudă, Abrudsată și giură:
Anna Filipu, Alesandru Ciura,

president!!. secretară.

Producțiunl și Petreceri

Baiu și concertă în Bocșin-română. 
Marți în 7 (19) Februarie 1895 se va țină 
în sala ospătăriei mari din Bocșia-română 
Balulâ românii împreunată cu Concertă. 
Cântările voră fi esecutate de cătră renu- 
mitulă Coră vocală din Chiseteu. Progra- 
mulă producțiunei este următorulă: 1. Mot
to. 2. „Mersă44, coră micstă seostetă de G. 
Musicescu. 3. „Cinelă cinelă44, piesa teatrală 
în ună actă de V. Alesandri. 4. „Hora Ol
tului11, coră micstă secstetă de Gr. Musi
cescu. 5. „Crișiana44, coră micstă quartet 
de J. Vidu. 6. „Vlăduțulă mamei“, mono- 
logă comică predată de J. Dragitiu. 7. 
„țfis’au badea44, coră micstă secstetă de 
G. Musicescu. 8. „Stăncuța44, coră micstă 
secstetă de G. Musicescu. 9. „Nevasta, care 
iubesce44 și „Taci bărbate14, coră micstă 
secstetă de G. Musicescu și J. Vidu.

Venitulă curată e destinată pentru 
fondulă reuniunei de lectură din locă, ce so 
va înființa. George Vucă, președinte, 
Nicolae Cocoșă, Constantină Oncea, notari. 
Todoră Ciula, cassară. Paulă Stauciu, con
trolor ă.

Membrii de comitetă: Petru Ver- 
deu, jude comunală. Marcu Huma, sub ju
de, Ioană Assană, Constantină Siepețiană, 
Trifu Oncea, Constantină Ciula, jurați 
comunali. Ioană Vucă comerciantă, Ge
orge Pernu, Constantină Tina, Ioană 
PopovicI, Alexe Poppescu, Paelă Stană, 
preoți. In ora de pausă membrii numitu
lui coră voră juca „Oălușiarulă14. Prețulă 
de intrare: Pentru familia (de 3 persâne) 
2 fi. 50 cr., pentru persone 1 fi. Ofertele 
marinimose suntă a se trimite la adresa 
Domnului Petru Verdeu jude comunală în 
Bocșia-română.

Reuniunea română de cântă din B. 
Comloșă învită la Concertulă împreunată 
cu dansă, ce se va arangia Sâmbătă în sala 
ospătăriei mari. In pausă se va juca „Bă
tuta14 și „Călușeriulă14. Inceputulă la 8 âre 
p. m. PrețulQ : locuia I 70 cr., II 50 cr., 
III 30 cr. de personă.

*

Inteligența română din Vtișețu va da 
în 21 Februarie n. c. o serată musicală, 
împreunată cu dansă. Inceputulă la 8 6re 
sâra, Intrarea: de persână 1 fi, familie 
(de 3 membri) 2 fi. 50 cr.

0 bandă internațională de 
spărgători.

De vre-o câte-va <j^areL vienese 
și budapestane suntă pline de interesante 
amănunte asupra prinderii și operațiuniloră 
unei bande internaționale de spărgători.

Compusă din omeni tineri și „inteli- 
gențl44, faimâsa bandă a operată aprope în 
tote orașele mari din Europa. Se bănuesce 
chiar, că operațiunea ei s’ar fi întinsă și 
pe teritorulă română, și că „tinerii14 spăr
gători ar fi autorii furtului dela bancherulă 
Danielă din Iași, întâmplată în 1892, și 
ai spargerii băcăniei Pandurulă din str. 
Colței, în Bucuresol.

Interesantă e, că aprope toți membrii 
bandei suntă fii ai Peninsulei Balcanice și 
se numes.că: Dimitri Papacosta, Pericles 
A. Affendakis, Mathias Sahlio, Panarithos 
(toți greci) și Vlamdimiră RisticI (sârbă), 
fostă vice-consulă ală Serbiei la Triestă.

Banda a fostă descoperită la Bupa- 
pesta, unde de ună timpă încoce sparge
rile prăvăliiloră erau la ordinea dilei. Cu 
prilegiulă ultimei spargeri la Budapesta, 
poliției ’i-au părută suspecțl doi tineri ele
ganți, cari cu câte-va ore înainte se plim
bau mereu pe trotuarulă prăvăliei. Nea- 
vendă motive neîndoelnice pentru a’i a- 
resta, poliția li-a luată numai semnalmen
tele și ’i-au urmărită pănă în strada Vaczi- 
K3rut.

Mai mulțl inși au afirmată, că și cu 
prilegiulă altoră spargeri au vădută doi 
tineri eleganți. Așa o damă a anunțată 
poliția, că la dânsa a locuită ună domnă 
tînără, forte inteligentă, care însă cu câte
va luni mai înainte a plecată la Munchen, 
de unde ’i-a și trimisă felicitare de anulă 
nou, âr după acesta cu două dile l’a în
tâlnită în Budapesta, cu care prilegiu ’i-a 
spusă, că plecă la Triest, unde va locui de 
aici înainte. Numele lui este Dimitri Papa
costa. Descrierea acestui tînără se potrivea 
de minune cu a unuia dintre cei doi tineri 
în cestiune. Poliția aflândă, că cuartierulă 
lui Papacosta este în Kertâsz-utcza Nr. 43, 
’i-a făcută o perchisițiă și a aflată o mul
țime de instrumente, cari se întrebuințâză 
la spargerea lăcateloră; a aflată de aseme
nea vre-o 80 de chei false. Din scrisorile, 
ce a aflată, a dată de urma mai multoră 
nume, dintre cari poliției îi s’au părută 
suspecte cu deosebire aceste două: Mathi
as Stahlio și Pericles A. Affendakis.

Pe acestă din urmă l-’a prinsă la postă, 
unde aștepta o epistolă „poște restante44 pe 
numele său. Dela ună birjară poliția a 

aflată apoi, că Papacosta a luată trenulă ac
celerată, care mergea spre Belgradă. Doi 
detectivi au plecată în urma lui și au des
coperită, că elă s’ar fi dată josă din trenă 
la Szabadka. Și într’adevără, scoborându-se 
la Szadadka, l-’au prinsă la hotelulă „Arany 
bârâny44. Pe ală treilea, pe Mathias Stahilo, 
l’a arestată la cuartirulă său din Vâczi- 
kbrut. E interesantă, că la toți trei s’au 
găsită o mulțime de mărci poștale din tote 
statele, apoi o mulțime de monede de câte 
20 și 10 filer! și chei false, precum și alte 
instrumente de spartă. La Papacosta s’au 
mai aflată mai multe fotografii ale unoră 
dame tinere.

Elă avea relațiunl cu femei din fami
lii bune. In Viena s’a logodită cu fata unui 
mare comerciantă.

In legătură cu acestea, cjiarele din 
Budapesta ne anunță, că poliția din Triest 
a arestată pe ună d. Vladimir RisticI, fostă 
vice-consulă ală Serbiei la Triest, pentru-că 
s’a dovedită, că a participată și dânsulă la 
operațiunile bandei.

Soirea acâsta este cu atâtă mai sensa- 
țională, cu câtă RisticI a luată o parte în
semnată în viâța politică a Serbiei și prin
cipele Muntenegrului, în semnă de stimă, l’a 
numită adjutantă de ondre.

Cercetările poliției din Budapesta au 
mai scosă la ivâlă, că banda a operată și 
la Praga, Berlin, Viena, Hamburg, Roma, 
Constantinopolă și, cine mai scie, mâne- 
poimâne, se va dovedi, că „tinerii și ele
ganții44 greci și-au practicată meseria și la 
Honolulu.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 16 Februarie. Atâtu 

aci, câta și în cea mai mare parte 
din țâră cade necontenita nea.

Arco, 16 Februarie. Starea sănă
tății archiducelui Albrecht se îmbune- 
tățesce. împrejurimea lui a începutu 
din nou se spereze. Bolnavulfi a 
mâncată cu poftă.

Oradea mare, 16 Februarie. Se- 
cretarulu camerei comerciale din 
Tergulu-Mureșului, Desideriu Retliy, 
s’a împușcată din causa unei bdle 
incurabile.

Berlinu, 16 Februarie. In Reichs
tag se desbătu cestiunea agiului. 
Cancelarulă Hoherilohe declară, că este 
aplecată a intra în pertractări cu 
alte state, interesate la valorisarea 
argintului, pentru de-a lua astfelă 
mesuri comune.

Budapesta, 16 Februarie. La tra
gerea lasuriloru „16 sziv44, câștigă 
10.000 fl. seria 6217, Nr. 94 er, câte 
1000 fl. seria 4755 Nr. 9 și seria 
7356 Nr. 39.

Poesii poporale.
Culese din poporu.

Cine ’n lume a văcjută
Bosiocă crescută în ârbă 
Drăguță la omă cu barbă? 
Cine ’n lume a vădută 
Bosiocă crescută în fână 
Drăguță la omă bătrână? 
Cine ’n lume a vădută, 
Prin pădure scânteuță 
Și omă căruntă cu drăguță?...

*

De s’ar face dâlulă luncă
Să-’ml vădă a mea mândrulucă, 
Dâlulă de s’ar aședa
Să-’ml vădă mândra ce-a lucra 
Și de amâdl unde-a sta? 
Dâlulă de s’ar risipi
Să-’ml vădă mândra unde-a fi, 
La jocă cu cine-a vorbi?

♦

Eu pe dâlă, mândra pe vale, 
Duce-ma’șl într’a ei vale, 
Duce-m’așI s’o întelnescă 
Și ceva să-’i povestescă, 
Și să-’i pună ceva pe capă 
Că voescă umbră să-’i facă,

Să n’o ardă sorele
Că-i albă ca domnele.

❖

Badea ’n vârfulă muntelui, 
Mândra ’n valea dorului; 
Badea umblă peste fenă, 
Mândruța-i cu doru ’n sînă.

*
Domne, să moră pănă ’n seră 
La trei dile să ’nviu âră,
Să-’ml vădă mândra cum trăesce, 
La jocă cu cine vorbesce.
De-a vorbi c’ună omă de trâbă 
Cu trei părți mi-a fi mai dragă; 
De-a vorbi c’ună omă urîtă, 
Eră mă bagă în pământii.

*

Bădiței îi de-o drăguță,
Ca și codrului de-o frunclă:
Căci dâcă tomna sosesce 
Frunda cade, putrecjesce, 
Badea-șl ia penă mieriă 
Și se duce ’n cătuniă.

Lăpușulă ungureștii.
Constantinii Mânu, 

învățătorii.

Fata cu sârele și luna în peptă.
A fostă odată, ca nicl-odată, că de 

n’ar fi, nu s’ar povesti.
Au fostă într’ună satădoi tineri căsă

toriți. Bărbatulă era pescară, câte-odată 
servia și ca marinară pe corăbii, așa că 
de multe-orî săptămâni întregi lipsia de-a- 
casă. Dâr nevasta sa era de-o fumsețe ame- 
țitore și pe lângă asta mai avea sorele și 
luua ’n peptă. Georgiță, căci așa se numea 
soțulă ei, o păzia ca pe ochii din capă, să 
nu o vadă cine-va cu acele stele minunate. 
Dâr s’a întâmplată, că odată făcândă chefă 
cu ună prietină ală său, puse rămășagă, 
oă prietinulă nu va pute gâci, ce are ne- 
vastă-sa pe peptă, și dâcă câștigă, atunci 
elă îi dă totă averea, căci Georgiță era 
omă bogată. — Prea bine, a răspunsă so
țulă său, și-apoi s’au despărțită.

Ajungândă acasă, Georgiță n’a spusă 
nimică nevestei de aceea ce făcuse, ci nu
mai s’a culcată. A doua di a plecată ârășl 
la mare să pescuescă, ca de obiceiu. Ne- 
fiind însă pesce, Georgiță credu, că va fi 
mai bine să plece ârășl în serviciulă unei 
corăbii, decâtă să-’șl pârdă timpulă de-a 
surda.

Așa a și făcută, și fără a mai gândi 
la ceva, a plecată cu corabia pe mare 
pentru mai multe săptămâni.

Prietinulă, cu care se prinsese, ho
tărî ca în lipsa lui sâ potă afla ce are so
ția lui Georgiță pe peptă.

După plecarea lui Georgiță, nevastă- 
sa, fără nici o frică și fără a gândi la 
ceva, îșl vedea de treburile casei și totă 
<jiua lucra câtă putea mai multă. Intr’o cji 
numai se pomenesce cu ună moșă bătrână, 
care venia într’o căruță, în care mai avea 
și o ladă. Moșulă cere găzduire în noptea 
aceea, âr nevasta lui Giorgiță, femeia cu 
sufletă bună, l’a primită, l’a îngrijită, vă- 
cjândă, că e omă bătrână și năcăjită; i-a 
dată de mâncare și apoi o mică odăiță, 
unde să dormă. Dâr unchiașulă s’a rugată, 
să-i primâscă lada la ea în odae, căci a- 
vândă lucruri scumpe într’însa, îi e târnă, 
ca nu cum-va slugile, mirosindă, să i-o 
fure peste nopte. Femeia a primită bucu- 
râsă lada moșului în odaia, în care se culca.

Acestă hoță de bătrână nu era altulă, 
decâtă prietinulă, cu care Georgiță fă
cuse rămășagulă, și care băgase acum în 
ladă ună altă prietină ală lui, cu ajuto- 
rulă căruia să potă afla, ce are pe peptă 
nevasta lui Georgiță.

Sâra, cândă s’a culcată, femeia des- 
brăcându-se, omulă din ladă văcju sorele 
și luna strălucindă de pe peptulo ei și a 
cum rămășagulă era câștigată.
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Despre polițe sâu cambii.
De-odătă cu înființarea și desvoltarea 

instituteloră nostre de bani, țăranii ro
mâni au făcută cunoscință cu documentele 
de bani, numite polițe, sdu cambii.

Când li-s’a dată țăraniloră bani cu 
împrumută, ei au subscrisă polițe așa, după- 
cum li-s’a arătată, adecă fără să cunoscă 
însemnătatea polițeloră, fără să scie, cum 
se umplu, fără să scie, cum se umble cu 
ele, și că ce pagube potă ave, decă nu se 
țină de termină, și altele.

Perdarile materiale provenite și cari, 
în parte, provină și astădl din causa acesta, 
suntă destulă de mari.

Insă nu numai țăranii, der chiar și 
între inteligență, afară dor de advocațl, 
forte puțini găsimă, cari se pricepă în afa
ceri de polițe.

Cu tote acestea ramulă de afaceri celfl 
mai desvoltată în băncile nostre, suntă afa
cerile de polișe : escomptulă. De aceea cre- 
demă, că facemă bună serviciu causei, decă 
publicămă aci povețele „despre polițe sdu 
cambii'’1, ce le găsimă în interesenta scriere 
a d-lui Petra-Petrescu, întitulată „ Compasw?# 
românescul, anuară financiară, anulă II. In 
acestă carte găsimă o iconă fidelă asupra 
tuturoră instituteloră nostre de bani, cu- 
prindâudă și ună adausă forte practică și 
de mare folosă pentru poporulă și cărtu
rarii noștrii, despre polițe și legea cambială.

Acum când țăranii noștri au atâtea 
daraverl cu polițe, d-lă Petrescu nu putea 
publica în Compasulă său ceva mai prac
tică, de cum e legea cambială, întroducândă 
pe cetitorii săi în tote amănuntele, ce se 
referă la polițe, esplicândăterminii, și adu
când ă formulare, prin cari se arată cum 
trebuescă umplute polițele și ce se facă 
omulă, ca se nu aibă spese zadarnice, 
dăcă a subscrisă vre-o poliță, și altele. 
Cei ce dorescă a ave acestă folositore car
te, o potă cumpăra dela d-lă autoră P. 
Petra-Petrescu din Brașovă pentru prețulă 
de 60 cr. De-ocamdată noi reproducemă 
din ea următorele: •

Polița este ună documentă, prin care 
cineva se obligă a plăti cuiva o sumă anu
mită, la termină hotărîtă, său în personă, 
seu prin altulă. Din punctă de vedere ju
ridică, nu conține ună titlu specială de 
dreptă, după cum se dice acesta despre 
alte obligațiuni și diferite contracte. Ori ce 
pretensiune cambială basată se incasseză, 
relative, după o procedură cu multă mai 
strictă și mai scurtă ca alte pretensiunl. 
Polița este considerată ca și banulă și Be 
pote transmite dela unulă la altulă. O lege 
specială, numită Legea cambială, prescrie 
forma poliței și stabilesce valorea, adecă 
tăria ei de poliță. Lipsindă forma prescrisă 
seu și numai una din recerințele esențiali 
ale poliței, ea nu mai are tăria de poliță.

Polița se mai chiamă românesce cam- 
biu, cambie, (de aici cambială^ schimbă, 
unguresce: vaită, în germană: Wechsel, la- 
tinesce : literae cambiales.

Persona, care emite polița se numesce : 
emitent, trasant, trăgătoră, autoră. Persona 
asupra căreia se trage, se trasâză, său care 
capătă ordină de plată, se numesce trasai 
său tras, ăr aceea, la care trebue se se facă 
plata, se numesce remitent.

O poliță cu trasant, trasat și remi
tent se numesce poliță streină, trată ri- 
mesă.

Dăcă trasatulă acceptăză, adecă sub
scrie, și prin acăsta ia asupră-șl îndatorirea 
de a plăti, polița se mai numesce accept, 
ăr trasatulă: acceptant.

Dăcă emitentulă se obligă însu-șî să 
plătăscă, polița se numesce poliță propriă, 
în România: biletă la ordină.

Când în poliță se designeză ună locă 
de plată deosebită de domiciliulă trasatului, 
polița însa-șî se numesce: domicil: persona, 
care domicilăză: domiciliant, ăr persona ori 
firma, unde se face plata: domiciliat.

Girant, indosant, indorsant se nu
mesce acea personă subscrisă pe dosulă 
poliței, care transmite altei persone polița. 
Cea din urmă se numece: giratar, indo- 
satar.

Intre mai mulțl giranțl, deosebimă: 
anterior, care e scrisă înaintea cuiva, pos 
terior, care e scrisă după altulă.

Onorant este persona, care accepteză 
ori plătesce pentru onorea vre unui obli
gată cambială, care din urmă se numesce 
atunci onorată.

Terminulă de plată se mai numesce: 
scadență, espiru. Când espiră ? când e sca
dența ? însemneză: când e terminulă de 
plată ?

A escompta, a esconta, a sconta (de 
aici scompt, scont) însemnăză a vinde său 
a cumpăra o poliță înainte de scadență. A 
reescompta (reescompt) = a vinde altuia, 
înainte de scadență o poliță cumpărată. 
(La escomptare și reescomptare, interesele 
pănă la scadență tot-dăuna se subtragă din 
suma poliței).

Scont și discont suntă dobândile, ce se 
compută la vendare și cumpărare.

A achita seu a rescumpera o poliță în
semneză a plăti suma înscrisă în ea.

Timbridit de pe polițe nu este o rece- 
rință esențială. Va să dică, polița este va
labilă și dăcă lipsesce timbrulă. Legea de 
timbru însă prescrie, ca polițele, a căroră 
durată dela data emiterii pănă la scadență 
nu trece peste 6 luni, să se timbreze după 
scala I, ăr cele, cari trecu peste 6 luni, 
după scala II. (Aceste scale se potă vede 
și în „Călindarulă Plugarului11.)

Duplicatele și copiele girate se tim- 
brăză ca originalulii.

Timb^rlă corespunzătorii, dăcă nu se 

află tipărită în blanchetă, trebue lipită pe 
dosulă poliței și supratimbrată înainte de 
subscriere la vre-ună oficiu de dare re- 
gescă, seu la altă oficiu, ori organă auto- 
sată spre acăsta.

Dăcă lipsesce timbrulă recerută după 
scala I, ca pedăpsă se plătesce de 50 ori, 
ăr dăcă lipsesce timbru după scala II, de 
10 ori atâta, câtă timbru ar fi trebuită să 
aibă polița.

Polița subscrisă cu trasantă și giranțl 
se numesce poliță de bancă. Forma acăsta 
este indispensabilă pentru polițele, ce se 
escomptăză la banca austro-ungară.

Altă formă de poliță este: polița cu 
cavențî, său polița cu garanți. In acăsta ga
ranții sdu cavenții subscriu pe câmpulă albă 
alu poliției, de-asupra de timbru, ori în 
câmpulă albă din drăpta, dăr tot-dăuna 
adaugă după nume cuvântulă: garant ori 
cavent. Astfel ă de poliță nici nu trebue 
protestată, pentru-că garanții nu iesă din 
obligă.

Atâtă ca acceptanțl, câtă și ca tra- 
sanțl potă figura mai multe persone.

La subscrieri, firmele protocolate sub
scriu întocmai, cum s’au înregistrată, parti
cularii este mai bine să subscrie cu numele 
și cu conumele întregă, ca să nu se nască 
nici o confusiune.

Subscrierile se facă, său cu mâna pro
priă, său prin plenipotențe legalisate. După 
decisiunea curială 1110/1886 însă, se potă 
face și prin purtarea manei.

Fiă-care girantă se pdte regresa pen
tru suma poliței dela orl-care din ante
riorii lui, este însă responsabilă pentru 
plata poliței față de toți posteriorii săi. Co- 
recturele nu suntă admise pe polițe. Când 
ești acusată pentru vre-o poliță, pe care 
te-a subscrisă altulă fără învoirea ta, nu
mai decâtă să ceri intervenția unui advocată. 
Nefăeendă obiecțiunl, poți fi constrînsă la 
plata poliței.

L b t e r* a § aa r* ă »
In editura librăriei A. Ciurcu din 

Brașovă a apărută: A dona carte pentru 
deprinderea linibei maghiare în șeolele 
poporale române, pe basa planului minis
terială de îuvățămentă. de Franciscu Koos, 
inspectară școlară în pensiune și consilieră 
r., și Vasile ^Goldișu, prof. gimn. Prețulă 
unui esemplară legată. 25 cr.

de Dumitru Stăncescu.
îîfEaS mare-..

O țigană bătrână vine la porta unei 
casărml și întrebă pe soldatulă de pază:

-- Maică, fii-meu acilea e?
— Care fii-tău ?
— Fii-meu.
— Cum îlă chiamă?
— lonă.

— Și mai cum?
— Și mai cum să fiă?... — lonă.
— Apoi așa, de unde sciu eu, care 

lonă o fi, că Ioni suntă mulțl.
—- Horă fi, maică, dăr ca elă nu, că 

elă e mai mare.
— Ce e, căprară e?
— Mai mare.
— Sergentă ?
— Mai mare.
— 0 fi maioră ?
— Mai mare, maică, mai mare.
— Te pomenescl c’o fi sub-locote- 

nentă, fă?
— Mai mare.
— Dor n’o fi dom’ căpitană?
— Mai mare.
— Ce felă mai mare, fă femee, de 

câtă dom’ căpitană?... Că dor colonelă 
n’o fi, că nu suntă coloneiițigănoșl; căpi
tani tată se mai găsescă mai arăpii așa,, 
dăr mai în susă nu.

— E mai mare, maică, că elă e ’ntâiu... 
bate toba când se ducă soldații unde le e 
loră treba.

*
Era se facă.

Se întelnesce ună pui de țigană cu o 
Româncă, Ia care lucra mă-sa une-orl.

— Ce mai faci mă Ionică? l’a între
bată femeia.

— Bine.
— Der mă-ta ce face?
— Bine, era să facă aseră plăcinte,, 

dăr n’a mai făcută.
— Dăr de ce ?
— Apoi n’aveamă brândă și untă și* 

făină, că tavă găsea ea în sată.

Anîmciie, cari plângă.
Precum suntă unele animale, cari 

rîdă, așa suntă și de acelea, cari plângă.. 
Cânele, calulu, eleiantulă, ursulă, cloțanulă, 
măgarulă, oile, vitele, diferitele soiuri de 
maimuțe, cămilele și girafele, dăcă inima 
loră e cuprinsă de vre-o întristare, lăcri- 
meză. Animale, cari se acață pe arbori, 
ca d. es. pisicile (mâțele), când cine-va le 
bate, plângă, ăr maimuțele, dăcă se simtă 
înșelate, ori amăgite, întotdăuna varsă la
crimi. Elefantulă, când este luată la gonăr 
geme cu durere. Ună călătoră spune, că 
în deserturile Siriei a vădută cămile însă- 
tate, cari de dorulă apei vărsau șiroe de 
lacrimi.
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Diminăța unchiașulă s’a sculată și 
luându-șl lada, a mulțumită cir smereniă 
pentru găzduire și apoi a plecată.

Corăbierulă se întorse și primulu lui 
gândă a fostă, să mărgă la prietenulă seu 
să-’liî întrebe, de a putută afla semnele 
nevestei sale? Când vădu, că a perdută 
rămășagulu, era să-’i viă nebuniă, dăr se 
stăpâni totuși și se hotărî a-șl pedepsi ne
vasta, credendă, că cu voia ei aflase. S’a 
întorsă acasă supărată, fără a spune ni- 
micQ ; și când plecă la pescuire a doua Zi, 
îi spuse, să-’i aducă acolo de mâncare. So- 
sindă prândulO, nevastă-sa se grăbi a mer
ge cu mâncarea, și ajungendă la mare, 
vedu pe Georgiță într’o luntre apropiin- 
du-se de mala. Elă trase barca pănă lângă 
țărmă și dise nevestei se sară la elă cu 
mâncarea. Atunci corăbierulă sări din lun
tre pe mală și dete drumă bărcei cu ne
vastă-sa în ea. Valurile îngrozitore ale mă- 
rei duceau cu iuțăla fulgerului barca, care 
se sbuciuma printre talanurl, aruncată ca 
ună paiu.

Georgiță o pedepsise.
*

A mersă biata femeiă cu barca câte
va clile, și mereu era cuprinsă de fri
ca morții ca nu cum-va să fiă înghi

țită de mare. In fine după multă rătăcire 
pe apă, ajunse la ună țărmă, de care se 
opri luntrea și ea sări josă.

Omenii, cari locuiau aceste pămân
turi, se strînseră în giurulă ei și începură 
a-o întreba, de unde e și cum vine aci? 
Femeia le istorisi cele pățite. Atunci ea 
fu dusă la împăratulă acelei țări, căruia îi 
spuse aceleași lucruri. Rămânendă ea aci 
și văZând’o feciorulă împăratului atâtă de 
frumosă, și sciindă, că are sorele și luna 
în peptă, se îndrăgosti de ea și mai târ- 
Ziu spuse tătâne-său. că o ia de nevastă. 
Mai întâiu împăratulă era împotrivă, dâr 
la urmă se învoi și elă și i-o dete. Mare 
nuntă s’a făcută și multe petreceri s’au 
dată.

Trecut’a multă timpă dela căsătoria 
fiului de împărată, și etă că se dă scire în 
țeră, că să se strîngă oști și să plece la 
răsboiu, căci vrășmașii au întratu în țeră.

A plecată împăratulă și fiu-său, îm
preună cu tată curtea loră, la bătălia. 
Fiulă împăratului a rugată pe nevastă-sa 
să-i mai trimetă scire, cum se află, și elă 
îi va trimite ștafetă dela răsboiu.

In lipsa loră tînăra nevastă născu doi 
feciori de totă frumsețea, cari aveau sorele 
în frunte. Sccră-sa însă, nevasta împăratu

lui, fiind-că și ea avea o fată, dâr urîtă 
ca noptea, pe care nu o putea mărita, era 
invidiosă și scrise fiului său, că nevasta 
lui născuse doi căței. Primindă astă veste, 
feciorulă de împărată, mâhnită, răspunse, 
că decă e așa, atunci pe copiii ei să-i tae, 
ăr ei să-i tae mânile dela cote și să-o a- 
lunge dela casă. Acestă veste a umplută 
de bucuriă pe nevasta împăratului, care și 
făcu numai decâtă după cum îi scrisese 
fiulă său.

In acestă stare se depărta nevasta 
fiului de împărată.

Mâhnită și plângendă a mersă ea multă 
timpă ast-felă, pănă a ajunsă într’o pădure 
mare și dândă peste ună părăiașă, s’a a- 
plecată să bea apă. Der sărindă o pică
tură de apă pe mână de-odată mâna ’i-se 
făcu la locă. Vădendă acesta, ea băga în 
apă și mâna cealaltă, care de asemenea se 
făcu sănătosă; îșl luă apoi copiii, îi udă și 
aceștia înviară.

Acum pleca femeia prin pădure, unde 
nu auZia altă ceva, decâtă strigătulă pa- 
săriloră răpitore și urletele fiareloră. Și 
s’a dusă, s’a dusă, pănă ce odată nemeri 
peste ună paiață frumosă. Intră să ceră 
găzduire și află, că palatulă e golu. într’o 
sală găsesce pe-o masă o vergea frumosă, 
pe care sta scrisă: „Baie și vei fi servită11. 

Ast-felă a făcută și îndată ’i-se înfățișeză- 
slugi multe întrebând’o, ce doresce.

De aici înainte i-a mersă treba bine 
avea de tote și trăi aici multă timpă.

*
După-ce s’a întorsă feciorulă împă

ratului dela răsboiu, a aflată, că după po
runcă, nevastă-sa fusese alungată. Dăr o- 
dată plecândă la venătore, se întâmplă, că 
rătăcesce tocmai în pădurea, în care se 
afla nevastă-sa. Dă peste paiață și întrândă 
cere găzduire, fără a-șl cunosce vechia sa 
soțiă. E primită cu toți ai săi. Sera, șe- 
dendă la masă cu stăpâna, ea îiă ruga se 
spună o poveste, că apoi și ea va spune. 
Elă se învoi și începu a povesti. Gând ve
ni rândulă ei, ea îșl spuse totă vieța. Atunci 
feciorulă împăratului, recunoscendă, că e 
ea, îi cădu în genunchi și ceru ertare. Pa
cea se făcu și era bucuriă mare.

Ea cu elă și cei doi fii se întorseră 
apoi erășl la împărată, a cărui nevastă 
murise în lipsa fiu-său și toți se bucurară 
și mari petreceri se făcură.

Și ce bune bucate, nene, cum m’ai 
mâneam din ele.

Și acu mă lingă pe buze și mă sco- 
bescă în măsele!

C. Romulus.
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CmpsuBu pâețeâ
Din 16 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.76 Vend. 9.78
Lrgint român. Cump. 9.70 Vend. 9.75
Napoleon-d’orI Cump. 9.8*2 Vend. 9.85
S-albenl Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.- Vend.
Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcescl Cump. 11.15 Vend. —

Tergulti de rîmători din Steinbruch.
La 12 Februarie n. 1895

Starea rîmătorilorii a foștii de 
103,793 oapete la 11 Februarie au întratQ 
1523 oapete și au eșitil 1309 rfimânendO la 
7 Februarie unâ numărO de 104.007 capete.

Se not6ză marfa: ungurăscă v e o h e. 
grea dela 42.y2 or. până la 43.y2 or. 
marfă ungur^soă tineră grea dela 
43.—cr. până la 44.— or., de m i j 1 o o fi dela 
42.— or. pănă la 43 — cr. ușâră dela 
41.— cr. pănă la 42.— or.

Marfă țerănăscă grea dela 43.— pănă 
la 44.— or. de mijloofi dela 43.*/2 or. 
pănă la 44.*/2 cr. ușoră dela 44.y2 cr. 
pănă la 45 */2 cr.

Marfă serbescă, grea dela 43.'/2 cr. 
pănă la 44. y2 cr. Transito, mijlooiă grea 
dela 43. y2 or. pănă la 44. */2 cr. transito 
ușoră dela 41.y2 cr. pănă la 42.1/., or.

Porcii îngrășați de unfi anfi dela —.— 
or. păuă la — cr., îngrășați ou cucuruzii 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — or..

Cursuifi losurllorb private
din 13 Febr. 1895

onmp. vinde.

Basilica 8 80 9.10
Credită .... 200 25 201—
Clary 40 fl. m. c. 58 25 59.25
Navig. pe Dunăre . . 160.- 164—
Insbruck .... 26.- —.—
Krakau .... 26.25 —. -
Laibach .... 24.90 25.30
Buda .... 62.— 63—
Palffy .... 60.— 61—
Crucea roșie austr. 18.— 18.50

dto ung. . 12.— 12.50
dto '.tai. 12.- 12 50

Rudolf .... 23 50 24.59
Salm .... 71— —.—
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Genois 70.50 71.50
Stanislau .... 46— 48—
Trieitino 41/„u/o 100 m- c. 

dto ' 4% 50
149— 151—
70. ■ —

Waldstein 51.50
SerbescI 3% 42-- 42.40

dto de 10 franc! —
Banca h. unc. 4u/f 131— 132 —

Proprietarii:
Redactorii responsabilii: -Maiorii.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Nr. 96-1895.

E0ICTU.
Maria Popeneciu gr. or. din Ve

neția inf. în 28 Novembre 1894 a 
intentată procesă divorțialQ contra 
bărbatului ei Georgiu Lasou Stoica 
Chițiu gr. cat. totu de acolo, carele 
de mai raulțl ani a părăsit’o cu 
necredință, și după-ce i-s’a aflată 
domiciliulă ca servitorii în stra
da negustorilor^ Nr. 3 din Bu- 
curescl, în 21 Decemvre 1894 ’i-s’a 
comunicată acțiunea, ca se răspundă 
la alegațiunile ei; însă nevoindă 
a răspunde, nici a-’șî pune reprezen
tantă legală în decursulă procesului, 
se provocă pe ■ calea Edictului: ca 
în termină de 6 luni se se presen- 
teze înaintea forului matr. gr. cat. 
de I Instanță alu Făgărașului; altu- 
cum va fi suplinită prin „curator 
ad actum“.

Făgăraștt, în 7 Februarie 1895.
Nr. 621,2-3 Basiliu Rațiu,

vicariu for. și preș. for.

Essenz stomatică compos. Marca 
de contravenție J. în stea.

Muri do stoMca Sf. Jart.
Unii medicamentă forte bună 

și probată ca sigură contra b6- 
leloră de stomac ii, cu deosebire 
contra indigesțiunei, lipsei de ape- 

titu, duruielii, sgârciuriloră, colicei, arsurii, 
constipației etc. Sticle cu cr. și 1 Ml. 
<80 cr. Prospectă gratis.

Ca mijlocă de primulu, rangă s’a do
vedită de mai multi șnl la bolnavi de 
nervi Elixirulu de nervi a lui Dr. Lieber
marca înreg. -f- și ancora. Să se ceră 
prospectulă.SSe prepară după prescripție 
medicală oficioșii legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

SSETKA se vindecă și în cașurile 
cele mai 'rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu s6u fără scirea bețivului. 
Esența este fără colore, mirosi! și gustă. 
Succesulă sigură și garantată l flacon 
1 fi. 8® cr.

Depou principală
Farmacia Salvator

Presburgu.
In farmaciile din Brașovii JEd. Kug

ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sibiill 
Wilh. Moricher, C. I. Molnar; Clușiu 
Szeky Miklos și mai în iote farmaciile.

Dela Tipografia sîâURORâ‘* A. TocLoran
m Gherla — Szamosujvâr

se procura ia.rxxa.et6rele cexțx:
Cuventărî bisericesc!, funebrale, cate- 

chese etc.
Cuventărî bisericesc! acomodate pentru 

orl-ce timpi') de Ioană Papiu. Tom. 1. Ediția II 
Prețulă 1 fi. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! (pe Duminece) de 
loanil Papiu. Tom. IU. Prețuit! 1 fi. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! la tote sărbătorile de 
peste ani, de Ioană Papiu. Uni volumă de 
peste 24 câle 8-av mare, hârtiă fină —- cu pre
țuit! redusă 1 fi; 50 cr.

Cuventărî funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de Ioană 
Papiu. Unfi volumti de peste 24 cole 8-av mare, 
hârtiă fină — prețulii redusă 1 fi. 50 cr.

Cuventărî funebrale și iertăciuni. Din au
torii renumiți, prelucrate de Tită Rudă vicariu 
etc. Prețuia 1 fi.

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionall și pentru morțl, de Gavrilă Popă, 
Tom. 1. 11. 111. și IV., fiesce-care tom. costă 1 fi.

Predice pentru Duminecile de peste anu, 
compuse și elucrate după Catechismnlă lui 
Deharbe de Vasile Criste. Tom. 1. dela Domin. 
Vameșului,și a Fariseului pănă la Dumineca 
a X. după Rosalie. Prețuia 90 cr.

Predice pentru tote Duminecile și sărbă
torile de peste ană, de JJr. Em. Elefterescu. Pre
țuia 1 fi. bO cr.

Esplicare fundamentală și ușoră de pri
cepută a Catechismului catolicii, însoțită de esem- 
ple aleseși acomodate, de lisijă Deharbe. Tom. 
11. 1 fi. 7b cr.

Catechise pentru pruncii școlari din sco- 
lele elementare poporale. După preotulă Geor
giu Mey, ureotăîn Schvorzkirch din diecesa de 
Rottenburg de Tită Rudă pai ochă gr. cat. în 
Sat-Șugatagă, etc. Prețuia 60 cr.

Manualii catecheticu pentru primii ani sco
lastici, prelucrata după I A. Fritz, de Rasiliu 
Rațiu, fosta prof, de s. scriptură, catechetică 
și metodică în seminariulă arcliidiec. din Blașiu, 
actualmente vicariu arcliiepiscopescă în Făgă- 
rașă. Prețuia 60 cr.

Toma a Kempis despre imitațiunea l’u 
Christosă, tradusă românesce de pe originală 
latină, de Gavirilă Popă canon.; leg 1 fi. 15 cr.

Instrucțiune practică pentru căușele matri
moniali cu respectă la disciplina vigentă în 
provincia bisericescă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- 
găra;ă, scrisă în usulă păstoriloră sufletescl, 
prin Dr. Iuliu Simonă prof, de s. Tool. 1 fi. 30 cr.

Dumnejleesca liturghia a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioană Chrisostom, de Ioană 
Roroșiu par ?chu gr. cat. etc. Prețuia 25 cr.

Rugăciunea Domnului Tată Iii nostru. Espli- 
cată pe scurtă de Ioană Roroșiu parochă gr. 
cat. și asesoră consist. Prețuia jO cr.

Ierarchia bisericescă seu esplicarea cere- 
monieloră sacre, prescrise la chirotonia grade- 
loră s. ierarchii, de Ionă Roroșă. Prețuia 1 fi. 60 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri fune- 
brall, urmate de iertăciuni, epitafiă ș. a. Pre
țuia 25 cr.

Lira Sionului, seu cântarea sărbătorilorfi. 
— Poesii religioso-morale, lucrate după s Scrip
tură, de Aronă Roca Velchereaw'lă. Cu o pre
cuvântare de G. Sirnu. Prețulă 25 cr.

Pietatea poporului română, seu cântări 
evlaviose pentru cei ce mergă la mănăstire, la 
locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi 
preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a 
Oradei-marl. Prețuia 10 cr.

Sfaturi de auru, seu calea cătră fericire, 
de Aronă Roca Velchereanulă. Prețuia 25 cr.

Cărți biserio sci.
în cru ’ o:

Catavasieru în 8 o cu cirile —.70
Octoechă mare în 4-o cu cirile 2.40
Strașnică, în folio „ „ 1.68
Octoechu mică............... cu litere —.85
Orologiu......................... „ „ 2>0

„ legată în piele și aur „ „ 3 80
Pentecostariu mică . . . „ „ —.85
Psaltire..........................„ „ —.84
Euchologiu :Molitvă.). . . „ „ 2.80

„ leg. în piele și aură „ „ 8 80
Liturgieriă în 4-o . . . „ „ 2.20

„ legată în piele . . „ „ 3.40
Apostoleriu leg. în piele folio „ „ 6.40
Triodă legată ....„„ „ 10 fi.

Novele, Schițe, piese teatrale, anecdote.
Anecdote și glume (365) adunate, prelu

crate și arangiate de Tit. V. Gheja, spirit, la 
inst. corecț. Cuprinsulă acestui opă este forte 
petrecătoru, — așa că cetindă.și. numai 1 pa
gină din elă, caută să rîdl ori câtă ai fi fostă 
de necăjita și mâhnită altmintrelea. Prețulă 
unui esemplară 40 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de 
Emilia Eungu. Prețulă 10 cr,

Branda seu nunta faială. Schiță din emigra
rea lui Drngoșă. Nuvelă națională. Preț. 15 cr.

Bunica și nepoțelulu. Schiță din sfera edu- 
catiunei. După Eernest Legouye. de G. Simu. 
Prețulă 6 cr.

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustratiuni, de G. Simu. — Acestă bro
șură conține istoriore și poesii morale spre es- 
citarea gustului de cetită la copii. — E aco
modată acestă carte și ca premii pentru șco
larii diligențl. Prețulă 25 br.

Cu verfulă penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de A. Popă. Prețulă 55 cr.

Cântulu in școla poporală. De JLuțiu Popa 
învețătoră în Năseudă. Pracsă. Teoria. Cân
turi. Prețulă 30 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă de G. 
iSimu. Prețulu t> cr.

Cântăreta, Novelă de Dem. Rană. Pre
țulu 15 cr.

Carmenu Sylva. Prelegere publică, ținută 
prin V. Nicoră, prof, gimnas. — Cu portretulă 
M. S. Regina României. Prețulă 10 cr.

Chiu turi, de cari strigă feciorii în jocd, de 
I. Popă-Rețeganulă. Prețulă 40 cr.

Din trecutuiu Silvaniei. Legendă de Victor 
Rusă. Prețulă 60 cr.

Dialogul!! Țiganului cu s. Petru la pdrta I 
raiului, de Aronă R' ca Velcherenulă. Pr. 25 cr.

pile negre. Versuri de Petrea dela Clușiu. 
— cu o prefață de G. Simu. Prețulă 59 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Pr. 15 cr.

Economia pentru școlele poporale, de T. 
Roșiu. Ed. II. Prețuia 15 cr.

Felicitări în poesii și prosăla Anulă nou, 
diua nascerei și diu11 numelui cătră Ptă. mamă, 
moși, unchi, mătușe, nănași, tutori, preoți, în
vățători și bine-făcătorl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiunl școlastice, de G. 
Simu. Prețulă 20 cr.

Gruia Iul Novacu. Prețuia 12 cr.
idealulu perdutd Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovinară. Prețulă 10 cr.
influlnța mândriei. Novelă de P. G. Z. 

Rijvnară. Prețulă 15 cr.
Lira Bihorului. Balade poporale de Ant. 

Popă. Prețulă 25 cr.
Leonatu cehi tînerfl. Istoriă în versuri de 

Ioană Popă-Reteganulă (cu o ilustrațiuneț, o 
broșură cu conținută forte glumeță. Ca în tote 
scrierile d-lui Ioană Popă Reteganulă așa și 
în acesta, observă oinulă o adencă pătrundere 
în mo avurile, obiceiurile și semțămintele țăra
nului română. Prețulu 12 cr

Merinda dela Scolă, seu învățături pentru 
poporă, culese din cbariulu unui școlară, de 
Dr. Georgiu Popa. Pr-țulă 60 cr.

Meseriile sociale. Novelă de P. G. Z. Ro
vinară Prețulă 15 cr.

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jurulă Năsăudului. Adun, te și arangiate 
de Iuliu Rugnariu. Partea I. Balade Preț. 25 cr.

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioană Tanco. Prețulă 20 cr.

„Nopți de iernă." Novele pentru poporă 
de G. Simu Prețuia 1 fi.

Opera unui omu de bine. Novelă originală 
— continuarea novelei „Idealulă per- 
d u t ă“ — de Paulina C. Z. Rovinară Pre
țulă 10 cr.

Poesii de Vasiliu Rcnta-Ruticescu. Ună 
voluină de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine 
alese și arangiate. Preț, redusă (dela 1 fi. 20 
cr.) la 60 cr.

Povestiri alese de Petra-Petrescu. Prețulă 
sdedate franco 80 cr

Proba de focă. Comedie într’ună actă de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea-Rogdană 
Prețulă 15 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă într’ună 
actă, de A. Kotzebue, localisată de Insa Sonea- 
Rogdană. Prețulă 10 cr.

Poveștile Bănatului. De Geoige Cătană în- 
vățătoră. Tom I. Prețulu 25 cr Tom, II 25 
cr. Ambele 45 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera 
educațiunei, după Ernest Legouve Prețulă 6 cr.

Starostele adecă datini dela nunțile Româ- 
niloră Ardeleni. Adunate de Ionă Popă-Retega
nulă. Prețulu 25 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — 
la Români. De V. Gr. Rorgovană. Prețulă 10 cr.

Se aujlimu ! Toaste pentru totă felulă de 
persone și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja. Pre
țulă 20 cr.

Trandafiră și viorele Poesii poporale de 
I. Popă-Reteganulă. Ediț. a II. amplificată. Pre
țulă 60 cr.

Ultimulă sichastru. Tradițiune, de G. Simu. 
Prețulă 6 cr.

Versuri de doru, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețulă 25 cr.

Cele mai bune și mai ieftine cărți de 
rugăcinni.

Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 
cântări bisericesci, frumosă ilustrată. Prelu- 
crată“și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariatu dicesană gr. cat. de Gherla, prin Nasi- 
siliu Pătcațiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Ediț. 
III. coresă și amplificată. Prețulă unui esempl. 
broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în pânză 80 cr., 
leg. mai fină 1 fi. leg. în piele 1 fi 60 cr., în 
leg. de lux 2 fi. 50—3 fi. 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesci, forte frumosă 
ilustrată. Prețulă unui es. broș. e 40 cr., leg. 
50 cr., leg. în pânză 80 cr., leg. mai fină 1 fi., 
leg. în piele 1 fi. 60 cr.. în leg. de lux 2. 50— 
3 fl. 80 cr.

Miculd mărgăritar!! sufletescu. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci frumosă 
ilustrata, pentru pruncii școlari de ambe soxele. 
Prețulă unui es. broș. e 15 cr., 100 es. 12 fi., 
50 es. 7 fi., leg. 22 cr., 100 es. 20 fi., 50 es. 
10 fl. 50 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru 
pruncii școlari de ambe sexele. Ou mai multe 
iedne frumose. Prețulă unui es. broș. e 10 cr., 
50 esempl. 3 fl., 1C0 es. 5 fl.; — leg. 12 cr., 50 
es. 5 fl.. 100 esempare 9 fl.

Visuiu Prea Sântei Vergure Maria, urmată 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț, unui 
esempl. legată și espedată franco e 12 cr., 50 
esempl. 5 fl., 100 esemplare 9 fl.

Epistolia D-lui nostru Isusu Christosă. 
Prețulă unui es. legată și spedată franco e 15 
cr., 50 es. 6 fl., 109 es. 10 fl.

CălîndarulIu „Aurorei4* pe an. 1895 
cu porto francată 35 cr.

Călindarulii „Badei loanu41 pe an. 
1895, cu porto francată. 20 cr.

Călindarulu „Plugarului14 pe anulă 
comună 1895., Editura tipografiei A. Mureșianu 
Anulă III. prețulă 25 cr., cu porto francată 30 cr.

Lucrări tipografice de orl-ce specie se primescii și esecută cu prețurile cele mai moderate.
La comande mici de cărți singuratice și tipărituri, ne rugăm a ne trimite prețulă înainte prin asemnățiune poștală cu ună adausă 

de 5 cr., er’ decă cartea e voluminosă, de 10—15 cr. — In modulă acesta cărțile se vor speda sub fașiă și se încungiură spesele poștali, 
ce se facă prin rambursa. — Comandele mai mari — la cerere — se spedeză și prin rambursa.

Comandele simtu a se adresa la:

Tipografia „AURORA4* A. Toioran,
6-10 in fălieria' — Szainosujvâr.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.35 p. ZTlet. — japaneftfdje, dpne» 
ftfcfye etc. in ben neueften Deffiins unb (far* 
bcn, fotnte fdjtuatje, meife unb farbige 
fleiineberg-Seide non 35 fr. bis 
fi. ț^.65 p. ZHet. — glaft, geftreiff, farriert, 
geniuffert, Damage etc. (ca 2^0 uerfcfy. ®ual. 
unb 2000 nerfdpb. ^arbcn, Peffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHufter 
umgebcnb. Doppeltes 23riefporfo nacfy ber 
Sdjtueij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Zttrieli.

Nemenținerea acestei publica- 
țiuni, se consideră ca transgresiune. 
Contrafâptuitorii se pedepsescu con
formă §-lui 154 punct, i) al art. de 
lege VII din 1888, cu o pedepsă 
până la 100 fi., pe cândă cânii liber 
umblători, în sensulă §-lui 188 a or- 
dinațiunei pentru executarea aminti
tei legi, se vor prinde și se vor uci
de de călăulă orăsenescă.

Brașovă, 10 Februarie. 1895. 
6232,-8. CăpitănatulO orășenescu.

Ds phamaciae Carol Schuster.
MOllll flfl Mnil ce^ ma^ P^âcut “hosă de bradtt, curăță aerulfi din odaie 

Ulii llU lliill, și întăresce organele de respirațiune, celti mai alinătoră 
remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilorh.

[fniin si TIA^tîllP lip Mflll oferă' escelente serviții pentru tuse, pentru 
jluJI bl lluuLlllU ILu 111111, regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or-

z

(hl 
Uj

Nr. pen. 456—1895.

PUBLICATIONS.
La ună câne împușcat în 6 a 

rinei curente, care a mușcată per- 
f^One și câni, s’a constatată, pe teme- 
ulă obducțiunei polițiane veterinare, 

tăcută în 9 a lunei curente, turbarea.
In sensulă §-lui 68 al art. de 

iege VII din 1888 se dispune pe te- 
titoriulu orășenescu, cu c|iua de acji 
îacepândă, o contumație de câni de 
40 de cjile, observânduse tot-de-odată, 
cumcă câni provecjuțî în sensulă § 
lui 6 al statutului comitatensu pentru 
câni cu botniță, au de a se conduce 
in decursulă timpului de contumație 
pe strade și locuri publice pe lângă 
provederea cu botniță și de frînghie, 
pe cândă câni meniți pentru păcjirea 
casei, au de a se ținea legați.

ORI Șl CE TUSE,
cum și tote botele, catare de ale ca
nalului de respirație, gâtlej ii, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gâtu, 
începută de tuberculosă, se poth depărta 
mai bine și mai ușorii cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparată și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă ă 50 cr. și prafulă care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 20 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu se simte după câte-va 
dile. Mai puțină de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multă pentru pachetare și espediată.

Tote comandele suntă a se adresa 
directă la St. Georgs-Apotheke. Vien, V/2 
Wimmergasse 33.

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

ganeloră de respirațiune.
IilUlOllH C01 ma,i b™ remediu, pentru fineța și albirea m&nilor.

BW* Depoulu generalii la farmacia în Târguit! grâului. “gsg
592,7—14

M¥8S0

0
foi 
de

ser lavitere !§, aboaaffl'âaifil “Si# 

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe untî nou abonamentu 
la

„^7"
foia ilustrată peutru fasuilii.

„VATRA“ îndeplinindti tbte condițiunile cerute unei 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totu-deuna 
und sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescă, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este CCfl BBltti CCS- 
pândită revistă Ilustrată șl ocupă I-ulu Socu în 
literatura beletristică rosnână.

„VATRA,* apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe ună ană este .

Cei ce dorescu a se abona, suntă rugați se
trimite costulă abo. amentului, prin mandatu postalu la librăria 
editore, C. Sfetea, BuCurescT, căci „7aira“ n,i se trimite de câta 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scojțele cu fl. 1.50.

600,8—30
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Am ondre a aduce la cunoscința on. public din Brașovă. 
din afară, că am asortatu unii

MARE MAGAZIN de PESCE 
atâtii SERATO câtă și PRâSPET, 

Tergulă Inului Hr. 30, casele d-lui A. Mureșianu.
Precum: Morântt, Crapii, Cigă, Șalău, Lacherdă (Lapard.), etc. 

Asemenea SCSIE negre și roșii, moi și tescuite; câtă și 
MIÂSIjIWE, care le vendă cu prețurile cele mai ieftine.

IPIT Venerarea numai en gros.
Invită cu tbtă stima pe P. T. publică, a visita magazinul 

meu și a me încuragia cu plăcutele comande, căci va remâne 
satisfăcută în totă privința.

și

NICOLAE GHIGHINITZA
BRAȘOV, Tersulu Inului ATr. 30.

Cu stimă:

SgE. Mansberger 

ceasornicar 
Brasovu, strada Porti Nr. 32.

Recomandă (lepositulu seu bine asor
tată de ceasornice de buzunar din Hel- 
Veția, precumă și tote felurile de ceasornice 
de părete, panduie, ceasornice O 
deșteptătore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală, 

Reparaturi 
se efectueză consciințios, prompt și ieftin.

Nr. 603 7—12.

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei* 
A 5 cr. se potti cumpera în librăria Nicolae Ciurcu și în. 
tutungeria L Gross.

SĂ«Ar4rf
pi/teR^

1891-1894

Dare de seamă: Sunt de cerut și 
de priniit numai pachete originale 

cn numele
E®* „Kathreiner” "^3

SMEDAILgDl AUR

Cel mat gustîos, tancul sănătos și totodată i Cm cui sănătos surogat Deutrtf boabe dedafe, reeo» 
cel mai ieftin adaos la boabe de cafe este^l mandat de medici pentru femei, cojaj^tbolnav* estet

Unu Taurii de Bivolii 
de 3 am se află de wsî- 
das®e la

Nicolae Voico vaicăneann,
Stupini lângă USrașov, Nr. casei 31.

Anunciuri 
(inserțrâni și reclame) 

Suntâ a se adresa subscrise', 
'administration?. In cașului pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementus. 
ca?e cresce cu câtu publicarea 

u"se face mai d© multe-orl.
Administrațiunea

„GAZETEI TRANSILVANIEI?

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


