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retrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrflțiuneîn Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurl: 

in Viena: 3£. Dutts, Reinrtch 
Sctiateit.. Rxtdolf Moss6, A. Oppeliks 
Nachiolger; Anton Oppdik, J. 
bannthcr, în Budapesta: A. V. 
Gotdbergcrg, Bckstern Bemol: în 
Bueuresoi: Agence Havas. Suo- 
c urs ale de Roumanie; în 3am- 
bort: Karoiyi & Lubmawn.

Prețul Interțlunllor: o seria 
garmond pe a coldnă 8 or. și 
âOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese dnpâ 
tarifa și învoiala.

Reclame pe pagina a 3-a o 
ceriâ 10 cr, Beu 30 bonL
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At)cnamEme țentru Austio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese iunl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe an.

Pentin România si sirăiiătaiB:
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din ai ară 

și la ddL aoleotori-
Alvnamciitiil jentrs Brasul 

Mdministratiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șâso 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or, 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esemplâr 5 cr. v. a. 
e6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunilo sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 158.—Anul LVIIL Brașov, Duminecă. 16 (28) Iulie 1895,

Urmărirea în afacerea monumen
tului lui Iancu.

Brașov, 15 Iulie v. 1895
In numerul foiei nostre de 

Marți, 11 (23) Iulie, ni-am fost es- 
primat părerea de reu, că domnii 
colectanțî pentru monumentul lui 
Avram Iancu, cari au fost trași la 
răspundere și condamnați la câte 5 
și 3 (file arest de poliția orașului 
Sibiiu, n’au publicat sentința, ca 
publicul român se vadă și se se 
convingă cum și pe ce temeiu au 
lost condamnați.

Faimosul ordin volnic și ilegal 
al ministrului Perczel, prin care 
opresce de-a se mai face colecte 
pentru ridicarea unui monument lui 
Iancu, dela 15 Martie a. c. 1895, ne 
era cunoscut, der nu era de ajuns 
spre a servi ca basă pentru con
damnarea celor doi colectanțî și 
pentru confișcarea banilor adunați. 
De aceea am cerut dela ei, ca se 
publice sentința și recursul lor, ca 
să se facă lumină asupra acestei 
dușmănbse urmăriri.

In cele din urmă, după 14 cțUe 
dela înmânarea ei, s’a publicat în 
„Foia Poporului14 acesta sentință, pe 
care o reproducem și noi mai jos. 
Se vede dintr’însa, că am avut drep
tate, când am susținut, că condam
narea amintiților colectanțî din Sibiiu 
nu s’a putut face decât pe basaunei 
alte ordinațiunl din vremile lui Tisza.

Și într’adevăr sentința ne arată 
că poliția a judecat pe d-nii T. Liviu 
Albini la 5 cjile și pe dl loan 
Moța la 3 dile arest, pe basa ordi- 
națiunei ministrului de interne dela 
16 Aprile 1882 nr. 18,613.

Acesta ordinațiune, dată de fos
tul ministru Tisza, privesce așa nu
mitele contribuiri de milă (kOnyor- 
adomânyok) și cțice, că pentru adu
narea lor trebue să se ceră voiă 
dela ministrul de interne. Pe timp 
de 6 cjile, numai și numai pe teri
toriul iurisdicțiunei lor, pot se dee 
acăstă învoire și vice-șpanii și pri
marii.

Cei-ce fac colecte de milă fără 
concesiune sunt după acesta ordi
națiune a se pedepsi de cătră auto
ritățile administrative pe temeiul art. 
de lege 40 din 1879. In cașul de față 
s’a aplicat § 66 al acestei legi pen
tru transgresiuni.

Se vedeți acum ce dice acest 
§ 66: „Cel-ce făr’ de concesiune 
dela autoritate cerșesce în loc pu
blic, său mergând din casă în casă 
seu cel-ce îndâmnă pe copiii mai 
mici de 16 ani la cerșire seu îi tri- 
mete să cerșescă, seu spre scopul 
acesta îi lasă se cerșăscă pentru al
tul: sunt a-se pedepsi cu arest pană 
la 8 cțile."

Pe temeiul acestui pai agraf, au 
fost dâră condamnați cei-ce au adu
nat colecte pentru ridicarea unui 
monument lui Avram Iancu!

S’a mai pomenit bre așa ceva 
în vr’o țeră, ce se cj-ice a fi civili- 
sată ? Se adună colecte pentru un 
bărbat mare, istoric, al unui popor 
întreg, pentru un strălucit luptător 
și erou național și acesta se pune 
în categoria cerșirilor de milă, ăr co- 
lectanții sunt tratați, ca cerșitorii, 
cari umblă din casa în Gasă fără 
voiă dela polițiă !

Ore când Ungurii au adunat, 
bani pentru a înălța t memoria ome- 
nilor însemnați din istoria lor, tot 
ca cerșitorî au fost tratați?

Der, după-ce însuși ministrul de 
acji Perczel nu s’a sfiit de a insulta 
chiar prm ordinați unea sa memoria 
unei figuri mărețe istorice ca Iancu, 
să ne mai mirăm ore de modul cum 
fură judecați numiții colectanțî?

E învederat, că decă în acest 
stat s’ar măsura cu măsura egală, 
sentința, despre care vorbim, n’ar fi 
fost nici-odată cu putință.

Mai aflăm însă din sentință și 
motivele ei, că căpitanul poliției a 
mai îndatorat pe colectanțî să de
pună suma adunată de 3780 fi. 65 
cr. și 330 Lei 50 bani în fondul 
visteriei reg. ung. Vase cjică o con
fiscare în adevăratul înțeles al cu

vântului. Și pe ce-șî basâză el acesta 
măsură? Pe ordinul volnic al minis
trului Perczel din 15 Martie a. c.

Legile garanteză sânțenia pro
prietății. Cum pbte dâr un ministru 
să se facă stăpân pe banii contri- 
buenților, așa numai după plac?

Acăstă sentință e cu neputință 
a se susțină pe basa legilor, căci ea 
lovesce tot de-odată și în libertate și 
în dreptul de proprietate al cetățe- 
nului.

Aflăm,, că recursul D-lor Albini 
și Moța la vice-șpanul n’a avut nici 
un resultat, căci sentința poliției a 
fost confirmată. Acum numiții domni 
au însărcinat pe D-1 adv. Dr. Amos 
Fiâncu din Sibiiu se le facă recursul 
la ministru. Nu ne îndoim, că d-sa 
va sci să pună în adevărata ei lu
mină afacerea acesta tristă, din tbte 
punctele de vedere.

Până vom cunbsce însă și cu
prinsul recursurilor înaintate, flicem, 
că de când e lumea nedreptatea nu
mai prin măsuri de forță brutală și 
cu călcarea legilor s’a putut susțină.

Etă sentința, despre care vorbim 
mai sus :

Sentință.
1) T. Liviu Albini, proprietarul 4'a_ 

relor „Tribuna14 și „Foia poporului14, născ. 
la 1864 în Șpring, gr. cat., neînsurat, fost 
pedepdt odată pentru vină de presă, cu 2 
luni temniță, și de repețite-orl cu detragere 
de cauțiune ;

2) loan Moța, redactorul „Foii popo- 
iului44, n. în Nojag, la 1868, gr. or., neîn
surat, nepedepsit, — au fost aflați; vino- 
vațl de transgresiun, (vina) prescrisă în or- 
diuațiunea (porunca) înaltului minister r. 
ung. de interne dela 16 Aprilie 1882 nr. 
18,613, — săvârșită prin adunarea publică 
în t6tă țâra — de milă pentru scopul ridi
cării unui monument lui Avram Iancu, fără 
a-șl fi câștigat mai înainte îngăduința re- 
cerută, — și au fost pedepsiți pe temeiul 
§-lui 69 al art. da lege 40 din 1879( și 
anume:

T, Liviu Albini la arest de 5 dile, 

loan Moța de 3 4ile, și la purtarea chel- 
tuelilor de traiu în arest; mai departe pe 
temeiul ordinațiunii în. min. r. ung. de int. 
dela 15 Martie 1895 nr. 426/1895, osândiți 
solidar (la ulaltă) la estradarea sumei adu
nate de 3780 fi. 65 cr. și 330 lei 50 bani, 
în fondul visteriei reg. unguresol, îndato
rați mai departe să-și faoă pedâpsa în 15 
(file dela ridicarea la valăre a acestei sen
tințe, la din oontră vor fi siliți la acesta, 
și în același termin să depună la oficiul 
din loc suma adunată, sub pedâpsă de 
eseouțiă.

Contra acestei sentințe se pote face 
recurs dela înmanuare în 3 cjile.

Motive:
Prin mărturisirile lui L. Albini dela 

27, și loan Moța dela 29 Iunie, precum și 
prin cele publicate în „Fdia Poporului14 și 
„Tribuna44, s’a dovedit, că numiții au adu
nat, prin (jiarul săptămânal „F6ia Popo
rului14, deși îndemnul a venit dintr’altă 
parte, și au primit ei personal milă în sco
pul ridicării unui monument lui Avram 
Iancu, care milă însă n’a fost încă, și nici 
nu era iertat să fiă întrebuințată pentru 
acel scop, prin oare adunare au călcat 
amândoi ordinațiunea în. minister reg. ung. 
de interne din 16 Aprilie 1882 numărul 
18.613—1882, și în înțelesul aceleia, pe te
meiul §-lui 66 din art. de lege 40 din 1879 
au fost osândiți, afară de aceea pe temeiul 
ordin. în. minister r. u. de interne din 15 
Martie a. c. nr. 426—1895 a trebuit să fiă 
îndatorați la estradarea (confișcarea) sumei 
adunate.

Ca moment agravator pentru T. L. 
Albini a fost socotită împregiurarea, că den
sul, ca proprietar al foilor „Tribuna14 și 
„F6ia Poporului14, a fost de repețite-orl pe
depsit și că el apare ca adevăratul adună- 
tor, pe când loan Moța, nepedepsit, este a 
se privi numai ca locuțiitor al lui T. L. 
Albini, >n vremea petreoerii aoestuia în 
arest.

Sibiiu, 29 Iunie 1895.
Simonis, căpitanul poliției.

Congresul naționalităților.
De câți va ani s’a tot vorbit 

despre un congres al naționalități-

FOILETONDL „GAZ. TRANS 14

SOSESCE.
De Victor Crasescu.

(Fine.)

Trăgeau la năvod de-i luau dracii.
— Par’că-i prea ușor, nu sciu ce să 

fiă, dise dascălul.
— Scii tu mult, din lingură și în 

gură, ai vădut! i-a răspuns diaconul, îna
inte... trageți!..

Acuma a dărit popa un gât de șip, 
eșind din buzunarul diaconului. Popa l’a 
scos încetișor, l’a mirosit, a dat și vechi
lului să mirose și clătinând din cap des- 
nădăjduit a vîrît șipul în buzunarul său.

— De acesta face atâta sgomot! șopti 
popa. Vechilul nu dise nimica , numai 
a rîs.

Diaconul nici n’a simțit de isprăvile 
popei și țipa înainte. In sfîrșit năvodul 
ajunse la mal și... vai! jumătate de fund 
era rupt! popa dădea din mâni de mirare.

— VedI ce ai făcut tu? se răsti el la 
diacon, vedl c’ai rupt năvodul? Ge să fa
cem acu?

— Eu, ce-s de vină ? l’am rupt eu ?
— Der cine? nu diceai tu: trageți, 

trageți, înainte, ca un căpiat?
Der nici diaconul nu șl-a perdut firea.
— C’est n’est rien! a strigat el de 

odată franțuzesc© : nimica! Și scoțând tot 
năvodul pe mal, a dis dascălului: Alergă, 
dascăle, la crîșmă și cumpără un ghem de 
sforă inglizescă, repede... iute. îndată câr
pim noi ruptura acesta!

— Dumnâ-ta mai bine trimite pe pă- 
lămar, i-a răspuns dascălul și s’a pus jos 
pe păment.

— Atunci alergă tu, pălămare, iute ’
— Der, ore dă crîșmarul sforă fără 

bani? îl întreba pălămarul.
— Cum să nu dea, spune, că părin

tele a trimes.
— Și pentru-ce, mă rog, părintele ? 

Tu ai rupt, tu drege, striga popa mânios.
— Dreg eu, dațl sforă!
— Domne, Domne, ce păcațp am mai 

avut! se căina popa și vîrînd mâna în 

busunar după parale, scose câte-va copeici 
și le dădu pălămarului.

— Iute, marș! a mai sbierat diaco
nul în urma pălămarului, apoi par’că adu- 
cendu-șl aminte de ceva, a dat fuga cătră 
pădurice, der n’au trecut nici două minute 
și vădend busunarele gole, a eșit fript și 
alergând, ca un smintit, a sărit în luntre, 
a trecut repede iazul și oprindu-se acolo, 
unde luase dela băețl frânghia năvodului, 
a început a căuta cu de-amăruntul prin 
iârbă, apoi sări în luntre și negăsind ni
mica, s’a suit din nou în luntre și a vâs
lit pănă la mijlocul iazului, acolo unde se 
încurcase năvodul. Acolo se opri, se puse 
în genunchi și punând mâna la ochi, s’a 
ritub lung, lung în fundul iazului, apoi le
pădând antereul și cămașa a vîrît amân
două mânile în apă. Bâjbâind mult a dat 
de nu sciu ce.

— Ecă fundul năvodului, a strigat el 
atunci scoțând din apă o bucată de îm
pletitură, ca de un stânjen de lungă și 
scutur ând’o în aer. Ecă afurisitul de nă
vod se aninase într’o ciotcă la fund.

Der se vedea, că- căutase el fun

dul năvodului, ci alt-ceva, căci îmbrăcân- 
du-se cu hainele și lăpădând în luntre bu
cata ruptă, a mai mers în alt loc și negă
sind nici acolo ce căuta, s’a întors poso
morit la preot și s’a așpdat la păment tur- 
cesce cu piciorele sub densul.

— D6r ce este, diacone, ai perdut 
ceva? îl întreba popa.

Acuma înțelese el treba.
— Sfinția-ta l’ai luat, dise el vesel 

și alăturându-se de preot.
— Ce?
— Dâr îl ai! pe ochi te văd ?
— Ce, diacone, spune lămurit, nu te 

pricep...
— Destul, destul, nu mă chinui, dă- 

mi-1...
— Decă e așa, nați-1, Dumne4eu cu 

tine. Apoi scose șipul din buzunar și i-1 
dete.

• - Merci beaucoup! strigă diaconul. 
Voulez-vous? mai făcu el întin4end 

șipul la vechil.
1— Mulțumim, nu vreu, răspunse ve

chilul.
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lor asuprite din statul ungar, al că
ruia scop era de a-se înțelege, cum 
să lupte împreună, pentru a-se apera 
în potriva dușmanului comun.

Un astfel de congres s’a con
vocat în decursul acestei săptămâni 
printr’un apel adresat cătră Românii, 
Slovacii și Serbii din statul ungar. Con
gresul e convocat pe 4iua ^u-
gust st. n. în Budapesta. Apelul e cam 
de următorul cuprins:

Prin legea de naționalitate dela 1867, 
politicii maghiari au luat însăroinarea, de-a 
mulțumi pe toți loouitorii statului ungar, 
luorând ou toții împreuna la înaintarea și 
fericirea patriei. Guvernele și dietele din 
Budapesta însă, în loc de-a face poporelor 
dreptatea făgăduită, s’au îngrijit de binele 
și ferioirea unui singur popor, a poporului 
maghiar, pe care l’au ridicat la rangul de 
popor privilegiat, pe când pe celelalte po- 
pore, ce loouesc din veohime aceste țâri, 
le-au degradat la rolul de streini in patria 
lor ; au făcut tot ce li-a stat în putere pen
tru a-le scite din viăța publică a statului 
și astăfil lucreză pe față și cu brutalitate 
revoltătire la desființarea naționalităților 
nemaghiare.

Astăfil nu esistă Român, Slovac și 
Serb, care sâ nu vadă, că cu Ungurii nu 
se mai pote face nimic. Trebue dăr, ca noi 
toți, cari avem aceleași drepturi de apărat, 
sâ ne înțelegem și sâ lucrăm mână în mână, 
așa ca sâ putem păși în fața dușmanului 
nu ca omeni, cari cerșesc drepturi dela 
bună-voința cuiva, oi ca un factor, careîșl 
eluptă drepturile sale prin hărnicia propriă.

Pentru ajungerea aoestui scop, încă 
dela începutul anului 1893 anumitl frun
tași ai Românilor, Slovacilor și Șerbilor au 
intrat în anumite înțelegeri, în urma că
rora s’a convooat acum congresul celor 
trei națiuni, îu care se va hotărî asupra unui 
program comun de lucrare.

Acesta este cuprinsul apelului, 
care e subscris de d-nii: V. Mangra 
și Dr. Stefan Petrovicl din partea Ro
mânilor; Paul Mudron și Dr. Samo 
Ijaxner din partea Slovacilor; Dr. 
Emil Gavrila și Nicola Ioximovici din 
partea Șerbilor.

Foile și Congresul naționalităților, 
g Tote foile din Transilvania și Ungaria 
se ooupă cu Congresul naționalităților, ce 
s’a convocat pe diua de 10 August n. la 
Budapesta.

Foile românescl de di au publicat 
tote apelul subscris de convooătorf. Acest 
apel îl vor afla cetitorii noștri pe scurt la 
alt loc al numărului nostru de adi.

Dintre foile serbescl, „Zas/ava*  din 
Neoplanta a publicat un articol asupra Con
gresului, în care dice intre altele:

„Așa-deră a sosit ora, în care se va 
da viăță unirei în luptă contra năvălirei 
dușmănise, care s’a sufulcat, ca sâ ștergă 
de pe fața pământului pe toți oâțl nu sunt 

Maghiari. Suntem convinși, că acestă în- 
tircere însâmnată, oare ne va câștiga drep
turi pe un timp mai îndelungat, va fi îm
brățișată din partea Șerbilor... A bătut o 
oră estra-ordinară; terminul este forte scurt, 
însâ momentuos. Inima învăpăiată națio
nală sârbă va delătura tite greutățile mă
runte, și la 10 August va dovedi, că Sârbul 
încă este viu, oă e voinic, nu va râmând 
ou manile încrucișate la o parte atunci, 
când conducătorii lui plecă la meetingul 
competent. Sârbilor, nu întârfiiațl, gătiți-vâ, 
oăol ochii Europei civilisate petrec mișca
rea ndstră, dr momentul decisiv va fi la 10 
August în Budapesta. Se nu ne lăsăm*.

Etă acum câte-va voci din foile un- 
gurescl:

„Hazânk? scrie un articol, în care vrd 
sâ desfătudscă pe Români dela alianța cu 
Slavii, despre care fiice, că ar fi primej- 
diosă „Alianța naționalităților, fiice numita 
foiă, pote fi spre stricăciune națiunei ma
ghiare, pote sâ turbure pe un timp pacea 
internă a patriei, însâ har Domnului, că 
sortea a dat în mâna națiunei maghiare 
mijloce, cu cari îșl pote apâra interesele 
sale și pdte restabili pacea turburată a pa
triei... Politica maghiară n’a putut face nici 
când, însâ alianța ou Slavii îi va face Mus
cali mai curând, ori mai târfiiu... Ne pare 
râu, că Românii ne urâso, ddr noi credem, 
că e o jrreșdlă a lor, decă pe sine nu se 
iubeso mai tare, de cum ne urâsc pe noi14.

„Magyarorszâg*  scrie aspru contra 
congresului și provocă poliția din Buda
pesta sâ ia mâsurl.

„Budapester Tageblatt*  fiice : „Dâcă 
apelul acesta va afla răsunet între naționali
tăți și Congresul de fapt s’ar țind în Bu
dapesta, atunci cu tot dreptul trebue sâ 
așteptăm cu înoordare lucrările lui, cari 
aici de sigur nu vor întâmpina nici o rea 
voință, decă vor române între marginile legei*.

„Fejerm''gyei Naplo*  fiice, că n’are ni- 
mio contra ținerei Congresului, doresce însâ, 
ca sfătuiriie și eventualele hotărîrl, ce se 
vor lua, sâ nu trecă la nici un cas peste 
marginile legei.

„Budapesti Hirlap*  scrie un lung ar
ticol despre alianța naționalităților. In par
tea dintâiu a articolului se ocupă cu sta
tul și naționalitățile și fiice, că niclo-dată 
Ungaria nu va putd fi împărțită după na
ționalități, căci atunci ea ar înceta de a mai 
fi ceea ce este : stat național maghiar (N’a fost 
nicl-odată — Culeg.) Spune apoi, că în 
Ungaria se guverneză râu și acestă guvernare 
e causa, oă naționalitățile cad pradă în 
mâna „agitatorilor44. Nu se pote edifica 
însâ stat fără legi și instituțiunl bune, fără 
administrația corâspunfi*t6re.  Condițiunile 
acestea lipseso politicei naționale ungurescl, 
de oând stăpânesce partida liberală. Acesta 
e o primejdiă internă, ddr mai e și primej
dia esternă, că naționalitățile din Ungaria 
au frați de sânge în veoinătate, cari eou- 
stituesc state naționale independente. Acesta 
este un motiv mai mult, ca politicii ma

ghiari sâ folosescă timpul de paoe pentru 
organisarea statului național maghiar. Spre 
scopul acesta, deoă e „muszâj44, Ungurii 
pot aduce sacrifioii amare, sub oondiția ca 
.înăuntru sâ facă Ungaria tare, așa de tare, 
încât nici inimicii interni, nici cei esternl 
să n’o potă ruina. Foia ungurescă înjură 
apoi pe guvern, care prin politica biseri- 
odscă, prin pactărl mici on grupuri de na
ționalități a făcut, ca certele și neînțele
gerile sâ crescă tot mai mult. E semnifi
cativ însâ, oă nici c’un cuvânt nu scrie 
contra ținerei Congresului.

„Magyar Hirlap*  fiice la început, că 
Congresul s'ar întruni ciungărit, de-ore-ce 
nu vor fi representate t6te naționalitățile 
de sub Corona sfântului Stefan. După glă- 
vățina celor dela foia ungurescă, convo
carea acestui Congres ar fi o absurditate, 
mai ales pentru-că locul întrunirei s’a ales 
tocmai Budapesta. „De ce n’au ales ca 
loc de întrunire Sibiiul, Turoț-St.-Mărtinul, 
ori Neoplanta? Ore nu tocmai faptul, că 
l’au convocat la Budapesta însemnă, că punc
tul politic central al celor trei naționalități 
este Budapesta, și basa lor naturală de esis- 
tență este ideia de stat maghiar ? Nu toc
mai acestă demonstrația și alegere oomică 
de loo însemnă, că pe sufletul domnilor oon- 
vooătorl a apăsat cu neoesitate consciența 
centrului politic, care nu l’au putut afla 
decât în capitala maghiară, în represen- 
tanța cea mai pregnantă a statului ma
ghiar? Și eu tdte-că au ignorat invit, rea 
autorității seu avisarea ei, c’un cuvânt ori
ce fapt, ce-l reclamă curtoasia esternă, to
tuși alegerea locului aoestuia nu apare 6re 
înaintea tiâ-cărui om nepreocupat ca o în
chinare fără de voie și neintenționată îna
intea ideii de stat maghiar și a capitalei 
maghiare?44 Fdia ungurescă, după-oe spune, 
că nu se teme de acest congres, fiice : „Res
pectând libertatea, noi rugăm pe guvern, 
sâ ia cu sânge rece acest tărăboiu Dentru 
nimica14. (Ce generoși sunt jupanii dela rM. 
H 44 — Culeg.I

„Egyetertâs*  scrie un articol dușmănos 
contra Românilor, Slovacilor și Sârbilor 
din incidentul convocărei Congresului în 
Budapesta. Organul kossuthist se miră de
oparte și se bucură de altă parte, că lo
cul întrunirei s’a ales tocmai Budapesta, 
căci, fiice el, tocmai prin acesta se recu- 
nosce ideia de stat maghiar.

„Pester Lloyd*,  orgauul guvernului, 
vorbind de Congresul convocat, fiice din 
ou vânt în cuvânt: „Deși în oontra ținerei 
unui ast-fel de Congres se pot aduoe în- 
sâmnate obiecțiunl de drept public și po
lițienesc, noi pledăm totuși pentru-ca din 
partea guvernului și a autorităților se nu se 
pună nici cea mai mică piedică în calea aces
tui congres. Privind, ca de sine înțeles, că 
șovenilor noștri de deosebite clase de etate 
nu le va veni în gând a-șl manifesta pa
triotismul lor maghiar prin vre-un fapt 
turburător contra Congresului seu a mem
brilor săi, cele trei naționalități sâ-și verse 
în nemărginită libertate durerile lor în re- 

servor ul publicității, și ele prin acesta — 
ceea ce de sigur nu intenționâză- — să 
dovedescă întregei lumi culte, ’până la ce 
grad sunt asuprite în acăstă țâră. OrI-oe 
contra-demonstrațiune arangeată de ele
mente necopte, ar duce numai apă pe 
mora naționalităților nemulțămite și s’ar 
folosi din parte-le peste mâsură, ca un 
mijloc forte bine venit de agitațiune. Sâ 
vină deră și sâ spună sincer, unde-i strings 
păpucul. Ele, ori cât de departe ar merge 
în ținuta lor provocătbre, vor afla în cer
curile nostre seriose politice, ascultători 
forte atențl44,

Der — fiioe mai departe „Pester 
Lloyd*  — se procedă cu mare precauțiune, 
pentru-că, dâcă vor veni ou plângeri asu
pra administrației, justiției și apăsării dări
lor, asupra miseriilor agriculturei și-a decă
derii industriei, vor veni și Unguri, Nemți 
■și Ruteni și vor fiice: Voim sâ înjurăm și 
noi cu voi. Spune apoi, că Românii, Slo- 
vaoii și Sârbii doră nu vor susține, că i-s’a 
făcut unuia dintre ei nedreptate la vre-o 
autoritate, pentru-oă e Român, Slovac, seu 
Serb, ori că ar fi rămas în pagubă față cu 
membri elementului așa fiicend domnitor. 
Ca indivifil, ar isprăvi-o der ourând cu 
plângerile lor; numai ca naționalități — 
fiice-se — li-se face mare nedreptate, de 
care să râsune pressa și parlamentele din 
afară.

Se spune, că scopul Congresului nu 
e atât plângerea, cât stabilirea unui pro
gram comun de acțiune. Și într’asta am 
dori sâ li-se lase domnilor deplină mână li
beră. E în orl-ce oas mai bine, ca sâ lucre 
împreună, decât ca sâ se ascundă fiă-care 
într’un colț al pasivități. Pe terenul consti
tuțional vor pute lupta, având simpatiile 
acelora, a căror bună voință pănă acuma 
n’au putut’o nici cerși, nici cumpăra. Decă 
sunt așa de tari, oum pretind a fi, atunci 
ie va fi ușor de a trimite, cu ooasiunea 
viitorelor alegeri, atâția representanțl în 
dietă, încât și parlamentul de acasă sâ potă 
răsuna de plângerile lor. Atunci vor vede 
și aceea, că ce păcat a fost de banii cei 
rnulțl cu cari au mituit pressa străină pen
tru a-o îndușmăni contra propriei patru; 
ce păcat a fost de scumpul timp, ca l’au 
lăsat sâ trecă în neactivitate.

Acesta este singurul teren — continuă 
„P. Lloyd44 — al înțel9gerei între naționa
litatea, care dă numele ei acestui stat și 
între celelalte naționalități ale acestei țări, 
cari cu ea împreună alcătuesc o națiune ; 
nu insă de a fugi în străinătate și de-a 
voi sâ ațîțl omeni străini, oarl n’au ideiă 
de certele nostre, în contra pretinșilor asu
pritori. Adevărat, că aoelora le poți spune 
multe, și un meeting de indignare europăn 
se pote ușor aduna, der cum-că delăturarea 
relelor din patriă nu se pote ajunge pe 
acâstă cale, asta vor fi înțeles’o de sigur 
și convocatorii Congresului.

pice mai departe foia guvernului, că 
decă popbrele numite voesc serios înțele
gerea cu elementul conducător (maghiar),

— îmi pare rău, dăr dumnă-ta pă
rinte ?

— Of, of, numai păcate cu tine 1
— Dăr bea, vei uita de năcaz 1
— Popa a băut câte-va gâturi și i-a 

dat sticla înapoi. Diaconul, când a pus’o 
la gură, n’a luat’o decât golă, a supt tot.

Peste cât-va timp a sosit și pălăma- 
rul cu sfora și diaconul s’a pus pe lucru, 
într’un sfert de ces a cârpit ruptura și 
s’au apucat 6r de tras. Der cu totă munca, 
tot înzadar, pescele par’că înadins nu vrea 
să se prindă; au tras la cele mai bune 
locuri și de abia s’au ales cu câte-va du
zini de raci.

— E prea cald, tot pescele s’a în
gropat în noroiii, clise, în chip de mângăere, 
diaconul.

Desnădăjduirea popei era mare. — 
Cu ce să-l hrănim? se tot întreba, cu ce 
să-l hrănim? of! of!

— Apoi ce sâ facem ? Spune-i și 
dumne-ta. Prea înalta ta Sfințenie, măcar 
să crepl, der pescele nu se prinde. — Și 
spunând acestea, hohotea diaconul de clo
coteau văile și pădurile.

— Of, of, om spulberatec ce ești! 
Ție îți vine a glumi, der cum să dau 
eu ochii cu archiereul, ce să-i die? Păca
tele mele!

— Fă și Sfinția-ta, cum a făcut o- 
dată un preot bătrân: a fript un purcel și 
a fiis: — Apoi, Prea Sfinția-ta, pesce n’a- 
vem, să cumpărăm n’avem parale, di-i pur
celului acestuia să se prefacă în pesce.

— Basm fără înțeles și prost, clise 
preotul mânios.

Diaconul rîdea de i-se întinsese gura 
pănă la urechi.

Și așa pescarii noștri s’au întors acasă 
cu mânile gole.

In spre sără însă, popa er bătea la 
ușa vechilului.

— Ertă-mă, te rog, er la d-ta am 
venit.

— Cum, tot pentru arhiereu?
— Ce să facem, păcatele nostre cele 

grele!
— Dăr ce mai este ?
— Buoătarul fiice, că ar trebui unt 

prospăt și unt de lemn.

— Apoi să ia.
— Mai cere... castraveți verfil... dum- 

nâta ai?
— Am, der ce ?
— Voim să facem un malonez său 

așa ceva, dracul să-1 scie, Domne iartă-mă!
— Să iei părinte, să iei, cât poftești!
— Domne, abia mă portă piciorele, 

nu m’am pus jos de când cu pescuitul.
— Dăr cum ai făcut cu peștele?
— Cumpărai puțin... și, punându-se 

pe marginea scaunului, adaugă: Acu încă 
și alt năcaz.

- Ce fel ?
— Tot clirosul s’a îmbătat, s’au îm

brăcat ca irozii și diaconul e beat și das
călul chiar. S’a încurcat și notarul cu dânșii, 
și acuma să aufil la cârciumă, ce cântece 
trag, nisce solo și nisce trolo, că te apucă 
fiorii. Ce să-ți mai spun, îl scii pe diacon. 
Ce glas! Ca de leu, nu alt-ceva! — Nu 
sciu, ce să fac, mă tem, că n’au să potă 
sluji mâne.

— Er îți faci singur spaimă, se vor 
trezi ei!

— Der cum ? diaconul urlă de s’aude 
tocmai la Frumosa și tot franțuzesce.

— Der de unde scie el franțuzesce?
— Așa pe lângă boerl a învățat și el 

câte ceva, și acu o întoroe cum îi vine.
— De ce nu te-ai dus la cârciumă 

să le spui?
— Der taci, chir lone, poți se le 

spui ceva? De dascălul nostru și arhiereu
lui i-a fost de a scăpăra.

— Cum de a scăpăra?
— Ia așa. L’au pus pe dascăl mai 

anul trecut la canon și l’au trimes la curtea 
prea Sfinției Sale, să lucreze la cele mai 
grele trebl: tăia lemne, căra apă, săpa la 
pământ. Atunci într’o fii l’a trimes icono- 
mul la apă cu sacaua. A plecat și nu s’a 
mai întors. Vr’o două săptămâni l’au cău
tat și l’au găsit, der ce ’ți e bun: nici tu 
cal, nici tu saca, nimica; se vede, că a 
vândut tot și paralele le-a băut! Arhiereul 
aufiând a dis: Dați-1 cibrelor înapoi acasă, 
că râmau fără cai.

— Ei vefil? Așa pomă-i dascălul 
nostru!... Ce omeni avem aici în sat! Mai
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atunol trebue să se lapede de ângâmfarea 
ce le stăpânesoe, și să nu vre a mai figura, 
ca „națiune11. Nicl-odată nu se va recu- 
nosce aici esistența unei națiuni române, 
sârbesci, ori slovace. Alt punct de plecare, 
ce ar pută să ducă la scop nu este der, de
cât recunoscerea natiunei ungare unitare 
și nedespărțite, care cuprinde îu sine în- 
trâga poporațiune a Ungariei, și recunos
cerea statului unitar maghiar, care trebue 
să aibă limba lui proprie. A cere, ca lim
bile naționalităților să fiă considerate egale 
cu limba statului, este o curată nebunie, 
și curată nebunie este de a pretinde, oa 
statul, să dea limbilor naționalităților în
grijirea, ce pote să o dea limbei sale proprii.

Nici una dintre acestea naționalități 
nu are vre-o pretensiune istorică seu ma
terială la o posițiă deosebită politică, ori 
teritorială, care să samene măcar pe de
parte cu autonomia. Slovacii pana Ian Kol
lar s’au mărturisit ca Unguri, când ca 
mulțămită pentru contra-revoluțiunea dela 
1848, în anii 50, când ei au cerut o Slo
vacie autonomă, au fost luațl în rîs, 
ca și Românii, cari din același incident au 
voit să-și ducă la sfîrșit recunoscerea lor 
ca „națiune deosebită1*.  (Nu-i adevărat, căci 
esistă legea sancționată de monarch dela 
1863) Și Serbii (?), nisce ospețl, cari după 
bătălia dela oâmpul mierlei s’au refugiat 
aici, dor’ nu vor voi să răspundă la mari- 
nimositatea poporului găzduitor, care li-a 
dat aici o patriă și privilegii însămnate 
biseriuei lor — prin aceea, că unindu-se 
cu elemente malcontente, vor oăuta, să 
storcă concesiuni pe socotela propriei limbi 
a statului.

După tote acestea — încheiă „Pester 
Lloydu — noi privim cu liniște și cu sânge 
rece la organisațiunea comună, oe voesc 
să șl-o dea cele trei naționalități — și nu 
națiuni! — pentru dobândirea drepturilor 
lor naționale. Am spus’o mai de multe ori, 
că o înțelegere a naționalităților cu cer 
curile competente politice, atârnă numai 
dela bună-voința celor dintâiu ; trebue să-și 
câștige numai încredere și să se arete în
seși demne de încredere ; celelalte nu vor 
lipsi apoi. Noi credem, că esemplul Sașilor 
ardeleni, dintre oarl numai o fracțiunne 
numerioă cu totul neînsemnată mai fac pe 
nemulțămiții, pâte fi și pentru celelalte na
ționalități destul de instructiv. Sașii n’au 
dobândit nimic, pe câtă vreme ei umpleau 
colonele foilor esterne ou plângerile lor, 
și statul național maghiar i-a întâmpinat 
cu prevenire îndată-ce s’au pus pe terenul 
legal și constituțional, care singur pote 
duce la înțelegere. Numai pe acestă oale 
îșl pot dobândi garanții, ca naționalitățile 
lor, cari o miie de ani cât s’au aflat sub 
domnirea maghiară — Sârbii ea acuisiție 
nouă trebue să fiă eschișl de aici — s’au 
susținut aprope intacte, vor pute să trăescă 
în bine și a doua miie de ani. Prin chiă- 
marea ajutorului străin și prin amenințări 
de tot felul, asemeni garanții nu se pot 
insă dobândi, nici storce.

SCmiLE
— 15 127) Iulie.

Pentru „Gazeta de Duminecă". Un 
stimat și generos amic al foiei nostre, de 
aici din Brașov, care nu ni-a dat voiă a-i 
descoperi și numele, a binevoit a ne pune 
la disposițiune prețul de abonament la 10 
esemplare din numerii de Dumineca ai „Ga
zetei Transilvaniei11, pentru semestrul al 
doilea al acestui an. Din numărosele cereri, ce 
dilnic primim din diferite părți, am ales 10 inși 
cărora am și dispus să li-se trimită Gazeta, 
de Duminecă dela începutul semestrului. 
Numele acestora le vom publioa Dumineca 
viitâre; deooam-dată rugăm în numele lor 
pe generosul dăruitor să primescă cea mai 
sinceră mulțumită pentru darul făout.

—o —
„Lupta religionară în Ungaria11. Sub 

titlul acesta a apărut o broșură în mai 
multe mii de esemplare, care se ocupă cu 
lupta, ce au provocat’o și o vor mări le
gile biserioescl în Ungaria. Intre altele bro
șura scrie: „Decă legile din Decemvre nu 
se vor modifica, atunci ele se vor șterge*.  
Adresându-se cătră creștini cjice : „Oui i-s’a 
dat cuvânt, acela să vorbescă; cine scie 
scrie, să scrie; cine se pricepe la legi să 
apere, er cel ce are putere, să atace. Ne 
luptăm, ca odmioră, contra păgânilor. De 
Turci și TatarI am scăpat; Domne, scapă- 
ne și de tirănia păgânilor moderni11. Bro
șura încheiând <jice : „ Vor fi mari sguduiri 
și nu puțini vor suferi martiriu... Nu vrem 
să fim păgâni! Vrem să rămânem Maghiari 
și patrioțl fideli. Nu ne lăpădăm nici de 
patriă, nici de religiune. Inima nostră arde 
și sufletul ni-e curagios, vom susțină băr- 
bătesce lupta. Conducătorilor, conduceți po
porul, înainte 1*  Să ne strîngem rândurile, 
se apărăm, să atacăm. Cel slab despereză, 
cel tare merge înainte. Noi suntem tari! 
înainte cu crucea, înainte!“

— o—
De-ale diplomaților. pilele trecute 

Majestatea Sa monarchul nostru a primit 
în audiență pe cancelarul german Hohenlohe 
în Ischl. Curând după acesta a mers la 
Ischl ministrul comun de esterne austro- 
ungar contele Goluchowski. Aoum se anunță, 
că Goluchowski s’a dus la Ausse la can
celarul german, Visitele aceste se aduo 
în legătură cu evenimentele politice din 
Balcani.

— o—
Contra beuturilor. Cine nu vede stri

căciunea grâznică adusă pe capul omeni- 
mei prin beuturl, și cu deosebire prin vi
nars! Patima acâsta urîtă și omoritore de 
nemuri este lățită peste tot pământul și 
precum de repețite-orl am arătat bărbații lu
minați ai tuturor poporelor culte au luat 
măsuri de apărare in contra acestui pe- 
ricul. E lucru firesc der, oă după-ce și la 
poporul nostru este încuibată acâstă bolă 
a vieței mult mai tare, decât a-o pute des- 
rădăcina in timp scurt și numai cu vorbe 
gole, ni-se impune datorința, de-a lua și 
noi măsuri; seriâse, căci ajuns odată îăul 
la os, nu-1 vom mai pute deiătura. S’au fă
cut în multe locuri așa numite Reuniuni de 

temperanfă, cari ar fi forte de dorit să se 
introducă și la poporul nostru. La acâsta 
ne dă un puternic îndemn faptul, că lumea 
tâtă s’a pornit în contra beuturilor, cari 
nu sunt alt-ceva decât venin pentru omeni. 
Nu de mult s’a pornit, după cum am ară
tat Dumineca trecută, o mișcare chiar în 
Academia de medicină din Paris contra 
băuturilor, er acuma cetim, că în flilele de 
20 - 22 August n. se va țină al cincelea con
gres internațional in Basel (Elveția) contra 
beuturilor spirtudse. La aeâstă adunare vor 
pute lua parte toți aceia, cari nu bău ast
fel de beuturl și peste tot se va vorbi și 
decide numai asupra unor lucruri, ce ating 
desrădăoinarea acestei patime urîte din po- 
pore. Sunt îmbuourătâre astfel de porniri, 
noi însă nu trebue să așteptăm, ca străinii 
să ne vină în ajutor, oi să căutăm a ne 
vindeca noi de noi. De-ocamdată ar fi tim
pul să mai lăsăm din datinile aoelea pă- 
gubitore și necreștinescl, de-a face beții de 
vinars pe la pomeni și ospețe, resipindu-ne 
averea și ruinându-ne sănătatea trupâsoă și 
sufletâscă.

— o—
Nenorocirea dela Briix. Mare neno

rocire s’a întâmplat d”ele acestea într’un 
orășel din Bohemia, numit Briix. Inapro- 
pierea acestui orășel sunt mine de cărbuni. 
S’au tot soos cărbuni și s’au găurit în 
urma aoâsta pământul așa de tare, încât 
acum s’a primejduit orașul în partea lui 
cea mai frumosă. Dărîmându-se adecă pă
mântul în formă de găuri, s’au prăbușit 
strade întregi, dimpreună cu gara orașului 
și o parte a liniei ferate Aussig-Teplița. 
Nenorociții locuitori, rămași pe strade, tre- 
buiră să vadă cu ochii, cum li-se orâpă 
casele, cufundându-se în pământ. Se spune, 
că numărul caselor parte părăsite, parte 
dărîmate, e de vre-o 77. Mai bine de 2462 
de persone au rămas fără de adăpost. 
Acești nenorociți sunt în mare parte așe- 
4ațl prin școle și pe la alțl binevoitori, partea 
cea mai mare însă stă sub cerul liber. Ceea 
ce au putut scote de prin case, au așecjat gră
madă la un L c, care este pădit de ostășime. 
S’au stricat și canalurile, (soocurile) prin 
cari se aducea apa în oraș, așa că nu mai 
aveau bieții dmenl nici măcar apă de băut. 
Pagubele suot fdrte mari. Se așteptă încă 
dărimăturl nouă. Poporațiunea e cuprinsă 
și acum de mare spaimă. Se aud sgudui- 
turl în pământ, asemenea gemetelor năbu
șite. Pământul se aședă, rămânând n:sce 
găuri uiari la suprafața locului. Dni tote 
părțile au mers omeni, ca să vadă nenoro
cirea iu fața locului. S’au trimis nenoroci- 
ților ajutore în bani; guvernul a votat 
pentru ei un ajutor de 100,000 fi.

—o—
Adunări. Despărț. XVI (Selagian- 

Cbioran) îșl va ținâ adunarea la 11 Au
gust n. în Șimleul-Silvaniei. In aceeași di 
se va ține la Șimleu și adunarea generală 
a „Reuniunei femeilor române sălăgene11, 
împreunată cu o esposițiă de lucruri de 
mână femeescl. — Despărț. XXXII (D.-St.- 
Mărtin) al Asociațiunei îșl va ține aduna
rea la 11 August n. în Dicio-Sân-Mărtm. 
— Despărț. VIII (Deva) al „Asociațiunei11 
îți va pod adunarea la 3 August st, n. în 
Deva. La tote acestea adunări se învită toți 
Românii doiitorl de înaintarea nemului.

—o—
Logodne. D-l Andrei Bidu, comerciant 

în Brașov, s’a logodit cu d-ra Maria Mar- 

culescti din Bucurescl. — D-l Drd. luliu 
Popescu s’a logodit ou d-ra Maria Chioreanu 
din Turda. — Dorim fericire tinerelor 
părechl.

—o—
Concert. Musica orășenâscă conoer- 

tâză Duminecă în 28 Iulie n. în grădina 
hotelului Central Nr. 1. Programul de 10 
puncte e ales. Intre altele se va esecuta 
melodia pentru cor „Si vouz n’avez rien 
a me dire“, fantasm română „o sâră în 
Carpațl", Intermezzo din „Cavalleria rus
ticana11, Potpuriu „Wiener Leben11 etc. 
Inoeputul la 8 ore sera.

Reuniune de consum în Făgăraș.
Făgăraș, Iulie 1895.

S’a scris mult și în multe forme daspre 
classa de mijloc, și spre bucuria nostră a 
tuturor, pare că Românii noștri încep a-se 
desmeteci pe încetul, der forte pe încetul

Este greu a pleca pe terene necunos
cute, mai ales când ești copleșit din tote 
părțile ode poveri, oarl se lasă pe umerii 
tăi ca pietrile de moră, este greu să în
cepi un luoru nou, când nici cele începute 
nu sunt terminate.

Reounoscem, că am făcut un pas în- 
sămnat pe tâte terenele, der trebue să re- 
cunoscem și aceea, că la o clasă de mijloc 
compactă, la o burghesime românăscă, ne
am cugetat mai puțin; cu alte ouvinte, 
am fost prea nepăsători față de meseriașii 
noștri.

Trebue să ne cuprindă mila, când tre
cem prin orașele frumosului nostru Ardei 
și nu întâlnim aprdpe pe nimeni dintre 
Români, care se facă parte din acâsta 
branșă a societății.

Nu voiîi să amintesc alte centre unde 
tot cam așa stau lucrurile, de nu cum-va 
mai rău, ci mă mărginesc la orășelul a- 
cesta Făgăraș, care e un picur de streini 
în marea massă românâscă.

Ce ar fi mai natural, decât de-a vedâ 
peste tot locul mișcare românescă, firme 
românescl; oe ar fi mai natural, deoât ca 
banii noștri adunați cu atâta sudore să 
trecă la Români, cari la rândul lor să-i 
verse pe altă cale ârășl în pungile nostre?

Durere însă, lucrurile stau chiar în
tors. Streinii sunt aici la putere, și noi 
suntem siliți a ne ajuta chiar și de potco- 
Vorl streini!

Nu-i vorbă, Românii au de-a purta 
mari lupte pe tote terenele, der nici de 
acest teren nu trebue să uităm.

Streinii se încuiba între noi și ne 
copleșesc. Vin ca cârpaci, boltașl ou tămâe 
și ouișâre, și se îmbogățesc din sudârea 
nostră ; vin ca rotari și măsarl, ca să-și 
facă mai apoi trăsuri și oblone la ferestri.

Până când tot așa? Până când vom 
mai privi cu manile în sîn boerirea veneti
cilor în mijlocul nostru?

răi decât Tătarii, mai dise popa ținând 
mâna pe clampa ușei, abia am găsit vre-o 
câte-va femei și babe, ca să spele podelele 
în biserică. N’au nici pic de dragoste pen
tru Dumnedeu!

— Apoi nu-i treba d-tale să te îngri- 
jescl de podelele bisericei.

— Așa, ți-ai găsit... dâcă-s toți beți, 
ca nisce porci, morți beți cu toții. Plecă
ciune, să mă erțl, mai dise eșind pe ușă. 
Bucătarul se laudă : — Ți-oiu trânti o masă, 
de nici un arhiereu pe lume n’a vădut mai 
bună, eu, dice, sciu gusturile arhierescl și 
tâte bucatele, ce le plac lor.

— Numai decă vrei să se alegă ceva, 
i-a dis vechilul rîdând, să nu-i dai de beut, 
că-țl face o mâncare de te va pomeni ar
hiereul !

— Săracul de mine și de mine ! d’apoi 
eu iam dat...

A doua-c|i după pescuirea cea îm
belșugată era sărbătore. Clopotele biseri
cei dela „Vornicei“ sunau, ca în diua de 
Paști. 0 droe de băețl se întreceau, care 
de care, să toce mai frumos, așa că pălă- 
marul, pe care și fără de acesta îl durea 

capul după beția din diua trecută, se 
vădu nevoit să ieie o prăjină și să-i alunge 
din clopotniță; der nu apucase a-i întîrî 
dela tocă, și dracii se apucară de bănănăit 
clopotele. Moș Gavril i-a dat de mii de 
ori la mama dracilor și a apucat spre ju- 
pânul Ițic, ea să-și mai potolescă arsura 
din gâtlej. Mic și mare, voind să vadă pe 
Prea Sfinția Sa, eșiseră din cociobe, bor- 
dee și case, se grămădiseră împrejurul bi
sericei și crâșmei, că nu veneau tocmai de
parte una de alta... Locuitorii se îmbrăca- 
seră cu ce aveau mai frumos. Mai aprope 
de biserică pe nisce pietre ședeau tote 
babele și femeile din sat; năframele lor 
albe și testemelele negre se deosebiau ciu
dat de barișurilo joși, și stacojii ale ne
vestelor tinere și ale fetelor. Mai deoparte, 
aprope de crîșmă, moșnegii îmbrăcațl cu 
ițarl ort cu bernevecl, cu sumane și fără, 
numai în cămeși, povesteau de cele trecute, 
și din când în când tot aruncau câte o 
căutătură la jupanul Ițic. Flăcăii și flă- 
căoanii g’ .meau, rîdeau, uitându-se la fete, 
cari umblau încoce și încolo. Alțl tineri 
se trânteau, ca să-și arete puterile, ridicân-' 

du-se unul pe altul de brâu. Printre lumea 
de jos, prostimea satului, se plimba și lumea 
alesă, aristocrățimea: Preotâsa îmbrăcată 
cu rochie albastră de cit și strînsă de mai 
nu putea să răsufle, decoltată, de mai nu-i 
eșiau sînil afară și cu pălărie galbină de 
pae împododită cu flori roșii, se ținea de 
mână cu diaconița, era frumos și cu gust 
dichisită. Lângă preotâsă mergea notarul, 
om slăbănog, șont și cam ghebos, ras la 
mustețe, fără barbă și eu părul uns de-i 
curgea unsorea. Notarul părea tare vesel 
și mereu tot șoptea la urechea preotesei și 
o făcea să rîdă și să se înroșescă.

Tot „civillu, adecă îmbrăcațl ca și 
notarul cu surtuce, șepci și pantaloni peste 
turecl, se primblau și trei feciori boeresci 
privind cu ciudă la norocosul notar. In 
pridvorul bisericei profesorul cu școlarii 
repetau un cântec, ca să întâmpine după 
cuviință pe Sfințitul Pavel.

Se sciea, că trebuia să vie spre seră, 
der mai pe urmă venise un om dela bla- 
gocin și însciințase pe preot, că Preasfân
tul vine pe la amiadă. S’a cam îngrijit 
popa; una, că masa putea să nu fie gata, 

și apoi clirosul încă nu-șl venise în fire 
după cheful, ce trăsese în diua de erî. 
Lumea flămândă se temea, să se repâdă să 
imbuce câte ceva, căci archiereul putea 
veni nici nu scii când.

Era pe la 11 cesurl, sorele ardea ade
vărat ca în luna lui Iunie, era o nădușală 
de nu-țl găseai loc. Toți sufereau, der nime 
nu gândea să se ducă pe acasă.

Pălămarul se uita la umbra clopot
niței, care era la densul cel mai bun cea
sornic. — Ii amâdă, du-te de spune părin
telui, — dise el unui băiat, și apucând el 
singur capetele frânghiilor atârnate de lim- 
bele clopotelor, a început întâi încet, apoi 
mai tare și mai tare a face așa minuni, 
că băeții numai se uitau unul la altul și 
rîdeau de mulțămire. Tot clerul în vest
minte nouă stătea în pridvor, de unde 
dase afară pe profesor și pe școlari. Toți 
se uitau pe drumul, ce mergea spre mănăs
tirea Frumosa. Pe drum se arăta un călă
reț, care alerga spre sat cât ce-i putea 
calul.

— Uitați-vă, s’a audit prin mulțime, 
trebue să fie vr’un trimes dela Frumosa.
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Mă mărginesc la Făgăraș. In anii de 
pe urmă se făcuse svon mare despre o 
„reuniune de consum11 asemenea celei din 
Blașiu, care ar fi fost un mijloo puternic, 
pentru a ne scăpa de esploatarea streinilor. 
Vestea a fost întimpinată din partea tutu
ror Românilor de bine cu însuflețire ne
spusă. Fiă-care îșl 4i°ea: dâră-doră vom 
pută scutura de pe grumazul nostru pe cei 
neîovitațl.

Acăstă reuniune, cum am <4is, era să 
se facă după modul celei dela Blașiu, care 
între asemenea împrejuiărl și-a început ac
tivitatea, sguduind cu mână puternică și 
desrădăcinând mândria exploatatorilor popo
rului nostru.

Credeam, că noi nu vom fi mai puțin 
silitori, decât Blășenil, mai ales că puteam 
contra la un sprigin sigur din partea mas- 
selor compacte ale poporului român dintre 
CarpațI și Olt, der etă, că de-odată aucjim, 
că ^Bazarul nu va fi.u

Și pentru ce nu va fi ? Lumea româ
nă a rămas înmărmurită, Jidano-Armenii 
și-tu ris în pumni; au rîs toți câți au 
sciut de planul nostru.

Nu void să ating acestă cestiune forte 
delicată în amănuntele sale, atât însă tre- 
bue să amintesc, că nu s’a purces după 
nestrămutatul adevăr: Mergi încet și ajungi 
departe» Era se să facă de-odată luoru 
mare, și s’a făcut un nimica mare 1

Destul de dureros. Lupta, oe e drept, 
ar fi fost crâncenă, căci streinii venetici 
sunt peste măsură întăriți, dăr la urma ur
melor cine-i întăresce? Nu noi?

Făgărășenii au scăpat cea mai folosi- 
tore ideiă, au lăsat’o mortă, și nu ne putem 
esplica, pentru ce nu se mai discută acest 
luoru în niol un fel și formă.

Acăstă reuniune, său, după cum s’a 
fost botezat atunci, Bazar, ar fi fost un 
punct atrăgător pentru toți Românii de 
prin prejur, unde s’ar fi putut face multe, 
forte multe, și reuniunea ar fi fost întărită 
pe încetul.

De altă parte Reuniunea ar fi fost un 
puternio sprigin pentru mioii noștri negu
țători dela sate, creditându-le marfa nece
sară, după cum se face acăsta și la Blașiu.

Nu ar mai fi fost siliți mioii noștri 
neguțători a recurge la ajutorul Jidovimei 
și Armenimei, care în fond se folosesce de 
ei, pentru-ca să le pună bețe în rote.

bă nu desperăm însă. Bărbații condu
cători ai poporului nostru nu vor pute da 
uitărei marele interese materiale al români- 
mei nostre; la ei apelăm și pe ei îi rugăm, 
să ia din nou în mână mândrul plan al în- 
ființărei „Bazarului1*,  er cărturarii noștri 
să-și țină de datorintă, să dea bunului nos
tru popoi lămuririle de lipsă ; să punem 
umăr la umăr, oa se ne smulgem din ghia- 
răle celor oe trăesc de pe spatele nostre, 
6r în schimb pe dos și pe față ne batjocu- 
resc și ne huiduesc.

*) Moții înțeleg sub „țeră“ tot ce e afară de 
munți, adecă câmp, câmpiă etc.

Credem dăr și sperăm tare, că pune
rea în praxă a ideii Bazarului se va discuta de 
nou, cu mai multă stăruință și se va și rea- 

lisa. Acest luoru trebue să-1 facem dintr’un 
înalt punct de vedere românesc, din acela 
al oonvingerii, că avem putere de-a ne 
manifesta pe acest teren, și că a trecut 
vremea, când Românul se lăsa să fiă purtat 
și 4iua cu lumina.

Tiberius.

Cântecul lui Iancu.
Brașov, Iulie 1895.

Domnule Redactor! La apelul li
terar al D-lui profesor gimn. Sim. 
FI. Marianu din Suc6va, publicat în 
nr. 137 al „Gazetei Trans.îmi iau 
voia a comunica cântecul de mai 
jos al lui Avram Iancu, prefectul 
munților apuseni în 1848—49, pe 
care l’am aucjit dela Nicolae Begnescu, 
fost pe acel timp învățător la scula 
română neunită din Câmpeni.

Begnescu, pentru organul lui 
cel extra ordinar de cântat, a fost 
chiămat mai târcjiu de Metropolitul 
Șaguna la Sibiiu, er de aci a fost 
scos după aceea și tras la Blașiu de 
fiă iertatul Timoteiu Cipariu, cu scop 
de-a Introduce uniformitate de cân
tări în bisericele nostre, unită și 
neunită, pentru ca precum nu se 
deosebesc aceste biserici în ale ri
tului și tipicului, așa se fiă uniforme 
și în cântări, glasuri, tropare, po- 
dobii, pricesne și altele.

Pănă la venirea lui Begnescu, 
în biserica neunită domnia scbla di
rectorului depreparandiă Moise Fulea, 
ai cărui școlari și adepți cântau lin 
și cam pițigăiat; er la Blașiu, la 
uniți, apucase scola lui Gruița. care 
cânta mult mai tonic și mai heroic.

Begnescu, venind dela Arad la 
Câmpeni și de aci, cum am arătat, 
la Sibiiu și apoi la Blașiu, unifică 
cele două metode de cântat într’u- 
nul fbrte potrivit, care dură pănă ve
niră noi profesori de musică, cu no
tele și corurile lor, cărora m’ași în
china și eu cu tot sufletul, de nu 
ar călca așa iară de cruțare prosodia 
hmbei românescl.

Cântecul Iancului, pe care Beg
nescu îl cânta atât de frumos, este 
următorul:

Iancu dela Vidra plecă 
Ca dreptate să ne facă. 
Frundă verde crastavete 
Domne ține pe D’Astenie! 
Frundă verde trei bănuți 
Să trăeseă și Bărnuț, 
Frundă verde leuștean 
Trăeseă și Lorian. 
Frundă verde și un ban 
Ecă vine și Orban. 
Pe dealul Feleacului, 
Merge 6stea Iancului, 
De-alungul Mureșului 
Stă Oștea Severului.

Scrie Iancu-o oărtioea 
Și-o trimite la Sentea, 
Da Sent9a că-i răspundea: 
Iancule, Măria-ta 
De-așl ave eu oștea ta 
Drept la Pesta ași pleoa 
De șepte părți foo i-așl da 
Pe Kossuth l’așl boteza. 
De când e Koș împărat 
Moții ’n pat nu s’au culcat 
Și Românii dela țâră 
Sunt tractați ou nisce fieră, 
ImpușoațI și spen4urațl 
Și prin temnițl înfundați. 
Lasă, Iancule, Câmpenii 
Hai, oa să scăpăm țărenii 
Că muntenii fără țeră*)  
Nu pot trăi într’o veră.

La întiebarea d-lui Marian, că 
ce este a se înțelege sub cuvântul 
„goară^ din versurile:

Numai carul Iancului 
Șede’n culmea dealului, 
Nici nu sue, nici coboră, 
Ci șede pe loc de goară, 

răspund, că sub cuvântul „goară“ 
este a se înțelege goană. Locuitorii 
munților lui Iancu în multe cuvinte 
schimbă pe n în r; așa care în loc 
de câne etc. Mai pe larg a se vede 
broșura d-lor Frâncu și Candrea, pri- 
vitore la Moți.

Axentie Severa.

Oîn Bucovina.
11 Iulie 1895.

Mănăstirea Voronețului. Când s’a îm
preunat Bucovina cu împărăția Austriei, 
erau pe teritorul ei o mulțime de mănăs
tiri — 24 la număr. împăratul Iosif II însă 
— afară de mănăstirile Putnei, Dragomir- 
nei și Suceviței — tote celelalte le-a des
ființat și a compus din partea cea mai 
mare a proprietăților lor mărețul Fond re- 
ligionar al bisericei ortodox-orientale, spre 
susținerea clerului regular și lumean și 
spre întemeierea de școli confesionale, ca 
în ele să primescă junimea sciințele ne
cesare, luminându-șl mintea cu învățături 
bune și folositore.

Intemeiătorii mănăstirilor, după cum 
se scie, au fost Domnitori români, epis- 
copl, călugări și proprietari mari. Dela ei 
au primit ele și moșiile cele mari, cu cari 
au fost înzestrate. Cum devin der Rutenii 
GalițienI — cu Pihuleac și Smal-Stoțki în 
frunte — să pretindă, ca archidiecesa bu- 
covinenă să se împărțescă în două jumă
tăți, să se susție profesori ruteni la facul
tatea teologică pe spesele fondului, să se 
despice seminarul în două părți egale, să 
aibă dumnia-lor consilieri consistoriali și 
catecheți, pe câți români, pe ațâța și ru
teni, să aibă vicar general și chiar și ar- 

ohiereu rutean, în scurt: să aibă aristo
crația rutănă, susținută cu bani din fond 
românesc ? Cum de vin ei la ast-fel de idei 
ciudate, ba chiar și fixe, acesta nu-mi pot 
esplica. Mare obrăsniciă!

Cred, că deputății noștri și boerii — 
elita Bucovinei — n’or tăce, stând cu mâ- 
nile încrucișate, ci vor da răspuns cuvenit 
la aspirațiunile nedrepte, făcute din par
tea unor venetici, cari chiar ei înși-șl rîd 
în fine, vădend, că cer ceea ce n’au drep
tul să ceră. Și guvernul i. n. pare a-i spri
jini pe C9i cu „pia desideria“ în preten- 
siunile lor nebasate, și a nu pune nici un 
preț pe originea istorică a bisericei orto
doxe și a fondului ei.

Dăr să trec peste partea politică la 
cea archeologică. Era într’adevăr datoria 
celor îndreptățiți și competențl, ca să porte 
grijă, ca mănăstirile, chiar și cele desfiin
țate, măcar că cele mai multe din ele au 
devenit biserici parochiale, să se conserve 
întru întregitatea lor, să fiă ferite de orl-ce 
stricare și ruinare, de orl-ce schimosire și 
înfluințl dăunăciose, deore-ce ele sunt odore 
scumpe de mare însămnătate și mărgări
tare de mult preț pentru țeră. Ele varsă 
lumină multă asupra trecutului, ne dau lă
murire îndestulătore asupra începuturilor 
istorice ale țârei acesteia. Ele sunt remi
niscențe plăcute,ce ne insuflă admirațiune 
și respect profund față de bărbații, ce le-au 
întemeiat și cari au fost măreți prin fap
tele lor.

Desconsiderarea monumentelor istorice 
este un atentat, o lovitură de morte dată 
istoriei țârei și tot-odată și bisericei, căci 
ele sunt argumente netăgăduibile față de 
inimicii noștri, ce ne negă îndreptățirea 
de esistență ca popor băștinaș în părțile 
acestea dela marginele septentrionale ale 
românității. Ele ne dau mai departe măr
turie despre timpurile vechi, despre moșii 
și strămoșii noștri, cum-că ei într’adevăr 
au viețuit ore-când, dela cari ne tragem 
și noi Românii.

Cât de tare s’au interesat bărbații din 
clică de integritatea și conservarea insti- 
tuțiunilor vechi mănăstirescl, cari — după 
cum s’a dis — sunt de un preț nespus de 
mare istoric și archeologic, cât de bine au 
sciut să grijescă de ele și cât de mulțămitorl 
s’au arătat ei față de ctitorii și bine-făcătorii 
lor, vedem și din aceea, că pe timpul clica- 
ismului multe lucruri antice s’au pierdut, 
ori s’au nimicit, apoi și din pilda urmă- 
tore, aducend înainte istoria întemeiării și 
conservării mănăstirei Voronețului.

Acăstă mănăstire, situată în partea 
sud-ostică a Bucovinei, între munți aco- 
perițl cu bradl pletoșl, aprope de orășe
lul Gura-humorului și de apa Moldovei, ce 
curge repede la vale, a fost întemeiată de 
Domnitorul Moldovei Ștefan cel mare în 
anul 1480. Intre anii adecă 1477 și 1480 
a suferit acest Domnitor mari nenorociri 
familiare, murindu-i soția sa a doua, Ma
ria de Măgor, și fiiul său Bogdan, apoi 
a treia soție și fiul său Petru, și de

Părintele Sofron numai s’a îngălbenit, 
simția cum i-se răcesce sângele. Călărețul 
a dat într’o parte și s’a făcut nevă4ut după 
casele din marginea satului.

—‘ Pote să nu fie trimes, pote-i vr’un 
țăran, 4ise diaconul cu glas răgușit. Se 
vede, că „ irodii “ nu eșiseră încă din- 
tr’însul.

Popa audend asta s’a făcut foc.
— Destul, diacone, ce-țl mai bați 

limba, unde s’a văflut să alunge țăranul 
calul așa degeba, dor n’a înebunit. Trebue 
să fie trimes de blagocin.

— Apoi Sfinția-Ta să vedl acu ° 
vacă fugend, și tot ți-s’ar părea că-i dela 
blagocin, răspunse diaconul cu dispreț. — 
Unii au început a rîde.

— Destul, destul, diacone.
— Ti...! să fie acu o oca de borș, ce 

bine mi-ar prinde, parcă-i pojar înuntru ! 
Ce 4ich dascăle ?

— Ar fi bine, părinte diacone, nu-i 
vorbă, der mai bine ar fi o oca de vin.

— Vine, vine, iacătă-l’îl. — A strigat 
mulțimea.

După un stog mare de fân din dosul 
bisericei, s’a arătat un om călare pe o 
drâglă și venea drept spre biserică. Era 
pălămarul dela Frumosa, călare pe iapa 
preotului Arghir. Omul era îmbrăcat cu an- 
tereu gălbui, cu pălăria pe ceafă și picid- 
rele îi ajungeau mai până sub pântecele 
calului. Cu biciușca necontenit jărpăea în 
drăpta și ’n stânga pe bietul dobitoo.

— Vine, vine, sosesce! strigă pălă
marul, apropiindu-se de biserică și de abia 
mai ținendu-se pe cal — s’a pus în tră
sură.

N’a mântuit bine și se arătă pe drum 
un nour de praf, înainte venia o cărucioră, 
după densa o caretă cu șâse cai și apoi o 
trăsură mare descoperită cu patru cai. Pă
rintele Sofron s’a minunat, că n’a murit de 
frică vădendu-le.

— Gata-s tote? întreba bietul popă 
pe diacon.

— Se înțelege. Mai încape yorbă? 
răspunse diaconul sughițând.

— Pe pristol îi șters ?
— Șters...

— Antemisul l’ai desvălit...
— Desvălit..
— Tu, măcar puțină tămâie ar tre

bui să ruguml, că puți a rachiu, ca din
tr’un butoiîi.

— Asta se pote ! Am cinstit fru
mușel !

— Da, de cinste!... Der regula n’ai 
uitat’o cum trebue să’l întâmpinăm ?

— Nu, nu...
— Caută... Și pe tine dascăle, te rog 

când vei începe a spune „Domne miluesce“ 
de 40 de ori, să nu înghiți vre-o dece, 
cum ți-e obiceiul. Să spui tote binișor și 
lămurit!...........................................................

*

Am reprodus acestă parte din scrierea ta
lentatului novelist Basaiabeanu, care cu multă mă- 
estriă dă icona moravurilor clerului din Basara
bia. Acum lăsăm se urmeze o schiță din moravu
rile clerului din Dobrogea.

*

BOTEZUL.
Schiță din moravurile clerului din Dobrogea.

— Dascăle, caută, de te mai dore și mâne 
măseaua, să scii, că nu te mai cruț; trân
tesc un raport la consistoriu de ’ți merg 
peticele, ai au4it?

— Am audit...
Popa Sava furios asverli cădelnița în- 

tr’un colț, vestmintele într’altul, și aruncă 
o privire spre masa unde erau colacii și 
mierea. El era supărat pe dascăl.

— „Mă înțelegi?“
— „Nu te înțeleg11.
Dascălul Iordache din roșu s’a făcut 

stacojiu și tușesce în mână.
— „Dascăle, îți spun să nu te mai 

doră măselele... ce lecurl pui, că puți ca 
un butoi de basamac? Atâția colaci și 
miere s’a strîns, par’că erau mai mulțl?11

— „Sfinția ta nu scie, că omenii s’au 
viclenit, în loc s’o ducă la biserică o duc 
tdtă la Iție, cât despre colaci, nu pot să 
sciu... dăscălița mea dice, că în prihodul 
ăsta nu este zel creștinesc... numai cătră 
cârciumă, pe când biserica lui Christos!...11 
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aceea, mâhnit în sufletul său, sguduit de 
durere și plin de simțiri piose și de în
credere nemărginită în bunătatea lui Dum
nezeu, care-i da mână de ajutor în răs- 
boiele ce le purta cu multă bărbățiă, și 
de a fi tot-odată ferit în viitor de alte 
nenorociri cumplite, se hotărî să zidâscă 
mănăstirea Voronețului spre mărirea lui 
Dumnedeu. Dâră pe lângă acâsta să mai 
istorisesce tot-odată, că acest Domnitor 
.sfânt, care spre fala nostră este înmor
mântat la mănăstirea Putnei, ar fi fost în
demnat la acâstă faptă nobilă de un băr
bat religios și cucernic, de pustnicul Da
niil, egumenul d’intâi al mănăstirei.

In anul 1546 s’a adaus la acest edifi- 
-ciu tinda edificată la porunca lui Grigorie, 
metropolitului Sucevei și al Moldovei, zu- 
grăvindu-se păreții din lăuntru și din afară 
cu fresco. A mai făcut Ștefan cel mare 
două clopote mari, pe cari le-a dedicat 
mănăstirei sale, cari și în diua de adî, 
când se trag, rostesc — după credința po
porului — prin sunetul lor, cuvintele: Ște
fan Vodă, Ștefan Vodă....

Atât Ștefan cel mare, cât și Petru 
VI. Rareș Vodă, George, episcopul Rădău
ților, și alții au înzestrat mănăstirea acâsta 
cu proprietăți mari, dintre cari unele de 
present se află în stăpânirea fondului reli- 
gionar. Chiliile călugărilor erau pe partea 
sud-ostică dela densa.

Dâră precum fiă-care lucru în lume 
este supus întâmplărilor și stricăciunei, așa 
și mănăstirea acesta a avut multe de su
ferit în decursul timpurilor pănă în dilele 
•nostre, și acesta mai mult din oausa nepă- 
■sărei celor dela putere. Așa bună-dră pă
reții, — cari erau pănă mai dăunădl zu
grăviți frumos pe din afară cu icone de 
ale sfinților, cu raiul, cu judecata cea de 
pe urmă, cu ângerl ținând în mână cum
păna dreptății, cumpănind faptele cele 
bune și cele rele ale omenilor, cu diavoli 
codați, cu o fâră cu capurl la mâni, la pi- 

■ ciore, la aripi, la genunchi etc., — sunt 
astăcll pe jumătate văruițl! Pe a cui po
runcă s’a făcut acâstă netrebnicia, nu se 
scie!

Ce se atinge de chilii, apoi numai 
puține urme din ele se mai pot vedâ icl- 
oolea, de alt-mintrelea s’au șters și ele de 
pe fața pământului, ca și cum n’ar mai 
fi fost nicl-odată, — numai omenii cred, 
că sub dânsele și pe lângă clopotniță să 

■stea ascunse comore de bani, cari ar tre
bui desgropate și scose din sînul pămân
tului.

Mulțl omeni din tote părțile călăto- 
riau la mănăstire, ca să se desfeteze la 
privirea ei și să admire frumseța ei. Ași fi 
curios să aud, ce ar dice acum cei din Ro
mânia și de pe aiurea, când ar vedâ aoâstă 
instituțiune monumentală pe jumătate albă, 
cu sfinți acoperițl cu var... ar sta cu bună 
;sâmă mai mult de cât uimiți și s’ar întrista 
de gospodăria elicei !...

In Cernăuți este un museu, în care 
se păstreză orî-ce lucru de caracter istoric, 

așa: furculițe, cuțite, săbii, monete, vase 
etc... Deci dâcă ast-fel de lucruri se con
servă cu atâta îngrijire, cu cât mai mult 
ar trebui să se facă acâsta cu mănăstirile 
din museul cel mare, — din întrega țâră. 
Dâră cine să se ocupe cu acâstă afacere 
atât de importantă, dâcă cei din clioă se 
ocupă cu lucruri, ce mulțumesc numai in
teresele lor egoistice.

Mă îndrept și eu cătră acești domni 
nepăsători și le aduc înainte cântecul:

Clică, clică, clică
De-acum păru-țl pică
Și coronele-țî cad jos...
Straiele se schimb pe dos...

Clică, clică, clică
Tu ești de nimică...
Apoi le mai revoc în memorie cu

vintele domnului loan Dosofteiu, care Zice: 
Nu-i suiș fără coborîș.

Ospetăreseu.

Convocări.
Reuniunea învățătorilor români gr. 

cat. din archi-diaconatul părților Sătmă
rene, aparț. diecesei Oradane, îșl va ținâ 
adunarea genarală anuală la 8 August n. c. 
la 9 ore din Zi în comuna Vetâs, la care 
membrii reuniunei sunt invitați.

Membrii ord. ai reun. se notifice pre- 
sidiului cu 8 Zii® înainte scusele pentru 
eventuala lor absentare ; precum și doritorii 
de a diserta cu ocasiunea adunărei, elabo
ratele să le trimită la presidiu tot la acel 
termin.

Competențele și restanțele sunt a se 
răspunde pănă la 1. August.

Programa: 1) Celebrarea cultului 
divin la 7 ore dim.; 2) Deschiderea ședin
ței ; 3) Raportul comitetului; 4) Alegerea 
oomisiunilor, și anume: a) comisiunea can- 
didatore, b) pentru scontarea casei reu
niunei, c) pentru conscrierea membrilor 
noi și încasarea tacselor, d) pentru censu- 
rarea disertațiunilor înaintate la presidiu; 
5) Raportul oomisiunilor; 6) Alegerea bi
roului, a comitetului și a presidenților cer
curilor filiali; 7) Cetirea disertațiuniler
aprobate prin comisiunea respectivă. 8) 
Propuneri practice-; 9) Defigerea locului 
și a timpului adunărei generali procsime; 
10) Propuneri diverse referitâre la înain
tarea scopului reuniunii.

Cărei, 20 Iulie 1895.
Gavrila Lazar, Georgiu Murășan, 

protop. distr. Cărei, preș. notar.

Spre orientare: In Ziua adunărei prân- 
Zul comun de personă 1 fi. 10 cr.; âr pre
țul de întrare la petrecerea de vară aran- 
giată de corpul înv. și junimea studiosă 
în favorul reuniunei și școlei din Vetâs, 
va fi: de personă 80 cr., de familiă 2 fl.

La Zsadâny atât dimineța la 5 și 9, 
cât și sera la 7 ore vor sta căruțe la dis- 
posiția onoratului public.

Reuniunea învățătorilor rom. gr. or. 
din districtul VIII al archidiecesei transil
vane este convocată în adunare generală 
pe Ziua de 27 August st. v. c. și următo- 
rele în comuna Jabenița, învitându-se prin 
acâsta la participare toți iubitorii de școlă.

Program: 1) După săvîrșirea s. 
liturghii cu chiămarea sântului Duch în 
biserica română din Jabenița urmâză des
chiderea ședinței și constituirea; 2) Ra
portul comitetului despre activitatea sa și 
mersul afacerilor reuniunei în decursul 
anului espirat; 3) Parabola evangelică 
„Fiul cel rătăcit44, prelegere metodică din 
religiune de înv. Iosif Popescu; 4) „Tech- 
nica cetitului14 cu literile mobile, prelegere 
pract. cu cursul I de școlă, de înv. D. 
Moisin- 5) „Colonisarea Daciei44, prelegere 
pract. din istoria cu cursul III de școlă, 
de înv. I. Gofariu; 6) Raportul comisiunei 
esmise pentru censurarea raportului gene
ral al comitetului, cu propunerile sale ; 7) 
„Omul în luptă cu natura44, disertațiune de 
înv. I. Popescu: 8) „Munții apusenlu, prele
gere pract. din geografiă cu curs VI de 
școlă de înv. G. Truța; 9) „Regula de trei 
și a societății14, prel pract. din comput, cu 
curs V și VI de școlă, de înv. D. Moisin; 
10) „Disciplina în școlă44, disertațiune de 
înv. Gregor iu Nicoră.

Reghin, din ședința comitetului 
reuniunei, ținută la 27 Iunie st. v. 1895.
Nicol.au Maneguțiu mp. Dumitru Moisin mp.

președinte notar.

Petreceri.
O petrecere de vâră se va arangia din 

partea corpului învățătoresc și a junimei 
studiose la 8 August, n. c. în comuna Vetâs, 
cu ooasiunea adunărei generale a „Reuniunei 
învățătorilor gr. cat. din. Archidiaconatul 
părților Sătmărene14.

Intrarea: de personă80or., de familiă 
2 fl. Suprasolvirile se vor chita pe oale 
Ziaristică. Venitul curat este destinat în fa. 
vorul casei reuniunei și șcâlei gr. cat. din 
Vetâs. Spre orientare: In Z'ua adunărei 
prânZul comun și oină pe lângă prețuri 
moderate. La Zsadâoy atât diminâța la 5 și 
9, cât și sâra la 7 ore vor sta căruțe la 
disposiția onoratului public.

*
Petrecere cu joc se va arangia Joi, în 

1 August (sf. llie) n. c. in grădina scolei 
din Săliste. începutul la 12 ore din 
Zi. Intrarea de persănă 50 cr., de familiă 1 
fl. Venitul curat e destinat fondului menit 
pentru ajutorarea studenților săraol din 
Săliste. La cas de timp nefavorabil, petre
cerea se va ține în sala scolei. — Tineri
mea studiosă din Săliște.

*
Măestrii cojocari din Lugoșiu vor da 

o petrecere de joc Joi, în 1 August n. c. 
în grădina otelului „Concordia44. Începutul 
la 8 ore sâra. Intrarea: defamiliă 1 fl.20 cr., 
de personă 50 cr. Venitul curat e destinat 
pentru darurile, ce se vor procura pe sâma 

sf. biserici gr. or. române din Lugoșiu. 
Ofertele marinimose se vor ouita cu mulță- 
mită pe cale Ziaristică. La oas de timp 
nefavorabil petreoerea se va ține Duminecă 
în 4 August n.

*
Corul mixt din Orăștie, sub condu

cerea dirigentului său, d-1 învățător loan 
Branga, invitat din partea subsemnatului 
comitet, va da Duminecă în 4 August n. 
c. în pavilonul dela hotelul „S6re“ din Alba- 
Iulia un Concert. Iuceputul preois la 7 */ 2 
ore sâra. Intrarea : de persână : Locul I. 
1 fl. Locul II. 80 cr. Parterre 60 cr. După 
conoert urmâză dans. Comitetul arangiator: 
Dr. loan Maroiao, președinte ; Publiu Rozor, 
cassar; Iosif Cirlea, controlor. Urmâză alțl
17 membrii în comitet.

Venitul curat e destinat: jumătate 
pentru oorul mixt din Orăștie, jumătate 
pentru despărțământul Alba-Iulia al „Aso- 
o'ațiunei transilvane44. Suprasolvirile se chi- 
tâză în public.

Programa: 1) „Deștâptă-te Române44, 
cor mixt ou acompaniare de pian, de G. 
Musicescu; 2) „Taci bărbate44, oor ou soli 
de I. Vidu ; 3) „Gintea latină44, potpouri pen- 
tru pian de Carol Cirillo, esecutată de D-na 
Maria Corvin; 4) „Retour Victorieux44, oor 
mixt de H. Bianchi; 5) „Fragment din sa
tira a IlI-a44, de Eminesou, declamată de 
D-na Margareta Moldovan; 6) „Fântânăcu 
cu trei isvdră44, cor mixt de G. Dima; 
7) „Trecui Valea44, cor mixt de J. Mure- 
șianu; 8) a) „Fost’ai Lele44, b) „pis’au 
badea44, oorurl mixte cu acompaniere de 
pian, de G. Musioescu; 9) „Bobocele și 
inele44, cor bărbătesc de I. Vidu ; 10) „Brâul 
popilor44, cor mixt de G. Musioesou.

*

Subsemnatul comitet arangiator invită 
la Petreoerea de vâră împreunată ou dans, 
ee-o va arangia în Dicio-Sân-Mărtin la 11 
August n. o., ou ocasiunea ținerei adunărei 
generale a despărțământului XXXII, al 
„Asociatiunei transilvane44. Venitul curat e 
destinat pentru fondul despărțământului.

Comitetul arangiator: Vasile Zehan, 
președinte; Simeon Căluțiu, viee-președinte , 
Iaoob P. Macaveiu, secretar; Nicolau To- 
doran, cassar Emiliu Pop, oontrolor. Umâză
18 membri în comitet. Intrarea: de per
sonă 1 fl., de familiă 2 fl. începutul la ora 
5 d. am, Ofertele marinimose, caii se vor 
chita pe cale Ziaristică, sunt de a-se tri
mite la adresa D-lni director al despărță
mântului Vasile Zehan, advocat în Dicso- 
Szent-Mârton.

Literatură,
A apărut Nr. 6 al Bibliotecei de po- 

pularisare a d-lor Dalian și Ignat Samitca 
din Cra’ova, în care se află traduse două 
nuvele fârte frumose și forte interesante 
ale marelui scriitor Balzac. In prima: „Co
toiul cu mingea11', avem o admirabilă și mi- 
nuțiosă desjriere a mioei burghezii dela 
1830 cu moravurile ei patriarhale, ou pre- 
judițiile și orisontul ei mărginit. Analisa

— „Mai vorbescl?44
Dascălul tăcu, el se apropia de icona 

.archistratigului Mihail, sufla de trei ori în 
candelă, scuipă în degete, stinse lumina
rea pusă de cârciumarul Niță la icona Sf. 
VoevoZl, și gata de plecare aștepta pe 
popa.

Prin biserică s’a răspândit un miros 
de unt-de-lemn amestecat cu fumul înecă- 
•cios de muc de luminare.

Părintele Sava începe a tuși.
— „De câte-orî țl-am dis să nu stingi 

luminarea cu degetele... bagi tu ceva în 
-cap... la cine numai te gândescl?44...

— „Nu sunt eu de vină44...
— „Dâr cine, eu? Cine stinge lumi

nările cu degetele, broscoiule ?“
Dascălul întorse capul, se făcu, că 

■n’auZi poroclela popii, și începu a băjbăi 
căutând gaura lăcatului.

De mânie și supărare, pote și de ra
chiul băut înaintea vecerniei, îi cam tre
murau mânile.

— „Nu ,poțl găsi gaura, sarsail vi- 
^elân.?44

Dascălul pierdu răbdarea: le putea 
tote auZi dela părintele Sava, socotindu’l 
într’o ureche, dâr o poreclâlă, care nu o 
mai auZise, și încă în pridvorul hramului, 
era din cale afară.

— „Ai să răspunZl înaintea celui de 
sus, părinte; pe un om ca mine din dogma 
bisericâscă să’l titluescl cu numiri din apo- 
calipsis e păcat... căci și apostolul Pavel 
Zice44...

— „Dascăle, ce s’au făcut trei colaol 
și patru borcane cu miere, ha?44

— „Sfinția ta cauți nod în papură?44
— „Nod în papură!?44
Amândoi vineți de mânie, cu ochii 

aprinși priveau unul la altul în față.
— „Nod în papură, cinci colaci și 

șâse borcane ? e cam mare nodul; să nu 
te îneci, dascăle44.

— „Adineaorea erau patru și acum 
s’au făcut șâse!44...

— „Ei, măcar patru, dâr unde sunt?44 
Dascălul Iordache avea cunoscință

despre cele patru borcane, și de atâta nu 
prea se dădea în cârtă, altmintrelea nu 
cruța el pe popa.

Dăscăliță, rudă cu blagocinul, bună 
prietină cu ajutorul administratorului, era 
pentru dascăl un fel de carapace, sub aco
perișul căreia stătea neatins. De câte-ori 
a vrut popa să’l pue la canon, dâr n’a pu
tut reuși nicl-odată.

Făcea ce făcea dăscăliță, și în loc de 
canon, popa primea câte vr’o hârtie dela 
blagocin, care îl sfătuia să se astâmpere, 
că nu e frumos pentru sluga lui Christos 
să pîrască pe apropele său.

— „Bine, lasă, nu te îmbogățescl tu 
cu trei colaci și patru borcane de miere, 
dâr vorba e să nu pui mâne la masele ni
mica... avem un botez și botez neobici
nuit.44

— „Neobicinuit?44
Dascălul bucuros, că popa nu mai 

vorbesce de borcane, cu capul plecat as
cultă.

— „Dâcă nu te superi S-ția ta, ași 
vrea să sciu pe cine botezăm? Ion Gavrilă 
a botezat, llinca Măntulâsă așișderea... ră
mâne Carp a lui Trifon...

— „Pe Suliman îl cunosol?44
— „Cum nu44...

— „Pe fratele său Alibei îl cunoscl?44
— „Potcovarul?44
— „Potcovarul; fiica sa e măritată 

după Alexe Sprânoână, lăcătușul; săptă
mâna trecută ea a născut un prunc, pe 
care țiganii vor să’l boteze în legea creș- 
tinăscă.44

— „D’apoi hogea?44
— „Ce are a face hogea, dascăle?44
— „S-ția ta nu scii, că tabăra lor a 

sosit din Rusciuc și că sunt de legea lui 
Mohamet14.

— „Bre, ce spui? apoi sunt creștini, 
vin la biserica nostră... se cunună...44

— „Se cunună ei aici, dâr când se 
duc în Turcia, din nou se fac Musulmani44.

— „()re așa să fiă cum povestescl tu, 
Iordache?44

Popa, ca fiă-care Român, era poet în 
suflet, numai decât fantasia a început a’i 
zugrăvi nisce tablouri, unul mai frumos 
decât altul.

— „Dâcă de bună sâmă voiu boteza pe 
toți țiganii și voiu deveni un fel de Kiril 
și Metodiu al Țiganilor... da ce, dâcă des- 

Nicol.au
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psihologică a iubirei dintre pictorul de 
Sommervieux și candida Augustina, este ad
mirabil făcută și sfîrșitul tragic al acestei 
iubiri emoționâză și înduioșeză pănă la la
crimi. A doua: „Facino Cane*  este o po
vestire fantastică și bizară despre un nobil 
Venețian din familia regală, care ajunge în 
cele din urmă lăutar prin oâroi umile din 
împrejurimile Parisului. In ambele aceste 
nuvele cetitorul va rămână fermecat de spi
ritul de obsesvațiă, pe care autorul îl po
sedă în cel mai înalt grad. Volumul este 
precedat de o prefață a traducătorului, fă
cută după celebra critică a lui Taine, pre
față, care cuprinde și biografia autorului. 
Volumul constă din 97 pag. și costă nu
mai 30 bani (15 cr.) Pentru ușurință mai 
bine este a abona de-odată 12 numere, 
cari oostă 3 lei 60 bani (1 fi. 50 or.) Aceste 
cărți sunt admirabil de eftine.

*
In editura tipografiei „Mwrora" A. 

Todoran din Gherla au apăru: „Done tur
turele de aur, poveste populară de Lan- 
renț'iu Ciorbea*,  și : „De când se numesce 
femeia porumbiță", poveste pop. de L. 
Ciorbea*.  Prețul câte 10 cr.

*
Memorii (lin 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 c61e, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei* .

*
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte fărte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venture la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Alsă-Porumbâk.

*
Din „Biblioteca pentru toți*,  ce apare 

în editura librăriei Carol Miiller din Bucu- 
re8oi, au eșit pănă acum 10 volume. Al 
nouălea volum este : Castelul Peleș, sohiță 
istorică și descriptivă de Leo Bachelin, 
traduoțiă de D. Stăncescu", er al 10-lea 
volum: „Novele și schițe, traducere de T. 
Maiorescu și Livia M*  Tote aceste 10 vo
lume costă împreună 3 lei, separat costă 
volumul 30 bani. Tot la 1 și 15 a lunei 
apare câte-un volum, și astfel într’un an 
apar 24 volume, cari abonate de-odată 
înainte costă numai 7 lei. In asemănare 
cu mărimea cărților, prețul aoesta e cât 
se pote de eftin. Ce privesce cuprinsul 
și limba, volumele apărute pănă acum din 
„Biblioteca pentru toți" sunt de-o netăgă
duită valore. Materia e bine alâsă și de 
interes pentru on-ce cetitor, er traducțiile 
sunt făoute într’o hrubă ușoră. Cu deose
bire pentru bibhotecele poporale recoman
dăm cu stăruință aceste valorose scrieri.

Non! este titlul unei frumose colec- 
țiunl de scrieri diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.

*
In editura librăriei Ig. Hertz din Bu- 

curescl (Hotel de France) a apărut: Basta 
și Mihaiu Vit6znl, conferință ținută la Ate
neul român, de Neculai Iorga. Broșura, de 
vre-o 65 pag. form, mare, are pe pag. 
primă și portretul lui Mihaiu-Vitezul.

Arta argintăriei la Românii din 
Macedonia.

Lucrarea de obiecte în argint dateză 
din timpuri depărtate; în Grecia și mai cu 
semă în Italia, străbunii noștri o ridicară 
la o mare perfecțiune.

După căderea imperiului Roman, ca 
tote celelalte arte cădu și ea, și de abia 
în evul mediu începu din nou să reînflo- 
rescă, de atunci a mers progresând pănă a 
ajuns la perfecțiunea la care o vedem as- 
tădl.

In Peninsula Balcanică cu acâstă artă 
se ocupau esclusiv numai Românii din Ma
cedonia.

Pănă la anul 1850 obiectele se lucrau 
în argint topit și turnat în tipare, său se 
făceau dintr’o bucată prin fasonarea cu 
ciocanul, căreia i-se da forme deosebite și 
la suprafață se desemnau diferite orna
mente.

La acestă dată se afla în Vidin un 
meșter iscusit de origine Italian, venit din 
insula Malta, al cărui nume, din nefericire, 
nu l’am putut afla.

Tot în acest timp se afla în Vidin și 
un argintar Macedo-Român, anume Gheorghe 
Fila. P

Acest artist, făcând cunoscință cu meș
terul italian, și ca ori ce bun artist, dorind 
a perfecționa arta sa, se gândi cum ar 
face, cum ar drege să fure ceva dela meș
terul italian, care, bine înțeles, căuta cât 
putea să ascundă secretul artei sale. Ast
fel Gheorghe Fila, tot uitându-se și er ui- 
tându-se în ascuns cum lucra meșterul ita
lian, printr’o aptitudine extra-ordinară, reuși 
a pătrunde în secretul artei sale și a’l 
imita. Originea acestei noue meserii se d’a- 
torâză măestrilor din insula Malta, de unde 
venise fratele italian și unde spunea el, că 
se lucreză argintul după metoda sa.

Gheorghe Fila, după ce mai lucră 
câțl-va ani la Vidin, oraș ajuns renumit pe 
aceea vreme pentru lucrările sale artistice 
în argintărie, mai târcjiu, la anul 1855, se 
stabili în Bitolia (oraș în Macedonia) unde 
deschise un atelier și începu a introduce 
noua metodă de lucrare a obiectelor în 
argint.

Acâsta artă nouă o cunoscută de 
atunci în Turcia sub denumirea de „Sirma- 
tiro" seu „Filigran11, de ore-ce ea constă în 
a se lucra argintul nu în bloc topit, ci în 
sirmă cât de fină, din care apoi se confec- 

ționeză cu multă răbdare și o măestrie mi- 
raculosă diversele obiecte de argint.

De atunci artistul G. Fila, prin pu
terea talentului său, a adus acestă artă la 
o mare perfecțiune.

In anul 1875 Sultanul Abdul Azis a 
comandat meșterului Fila un arbore de ar
gint unic în felul său.

Acest arbore este un cap d’operă ae- 
imitabilă. Trunchiul se arată a fi crescut 
din pământ, are o mulțime de frunde și 
fructe, er în ramurile sale sunt aședate 31 
sfeșnice de argint pentru luminări de stea- 
rină. Basa arborelui este de argint masiv, 
representând o suprafață de păment împo
dobit cu trandafiri, crini, fel de fel de flori 
și erburî, printre cari se văd și câțl-va flu
turași. Pe o cracă în vârful arborelui se 
odihnesce un vultur ținând în cioc Semi
luna; âr la mijlocul pomului printre ra
muri e fixată o colivie tot de argint pen
tru pasări, și d’asupra acestei colivii e așe- 
dat un basin de cristal, în care se pune 
apă și peștișori vii, ca să dea un farmec 
și mai plăcut vederii.

Arborul acesta a costat 26,000 lire 
otomane, și era așeciat în sala tronului; ac
tualmente se află în museul otoman din 
Constantinopol, unde atrage admirațiunea 
visitatorilor.

Din atelierul neobositului G. Fila au 
eșit mai mulțl artiști distinși, cari au per
fecționat cu mare râvnă arta argintăriei 
în filigran și au răspândit’o în totă Turcia. 
Obiectele lucrate în atelierul său aveau 
mare căutare îm imperiul otoman. Renu- 
mele lui Fila se răspândise pretutidinea, și 
cu ocasia Esposiției universale dela Viena, 
guvernul otoman trimise mai multe obiecte 
lucrate din atelierul meșterului G. Fila.

Obiectele sale au fost forte mult ad
mirate la acea esposițiune și medaliate cu 
medalia de aur.

In timpul din urmă, din causa desas- 
trelor financiare suferite de imperiul oto
man, căutarea acestor obiecte a devenit 
din ce în ce mai rară, astfel că bieții ar
tiști, cari făceau fală Turciei cu arta lor, 
acum sunt nevoițl să’șl caute esistența în 
alte părți; fără îndoială de nu vor fi incu- 
ragiațl în viitor, arta argintăriei în fili
gran, va trebui să cadă în paguba și spre 
nenorocirea sărmanilor noștri frați din Ma
cedonia.MULTE SI DE TOATE.*

O fată, care mancă carne de om.

Se scrie cu data de 22 Iulie din 
Valdenburg (Silesia): Nu departe de Lang- 
valtersdorf, în colonia Krickwiese, trăia de 
un lung șir de ani pânzarul respectat și 
bine vădut de 70 ani, Jungnitsch, cu fiică-sa, 
o fată de 40 de ani încă necăsătorită, care 
conducea tot-odată eoonomia de când mu
rise mamă sa. înainte cu vre-o trei ani se 
vedeau semne de nebunia la fată, din care 

causă fu internată pe spesele camunei în
tr’o casă de nebuni. După un an fu elibe
rată, în firma credință, că e pe deplin vin
decată. De odată, cuprinsă ârășl de un atac 
de nebuniă, se repecji la tatăl ei, omorân- 
du-1 și sfărîmându-1 cu un cuțit de bucă
tăria; ba începu chiar să mănânce din 
carnea tatălui său, și acest lucru s’a conti
nuat mai multe dile, în decursul cărora 
fata nici n’a mai eșit în piâță, ca să-și cum
pere cele de lipsă pentru mâncare. De 
urma acestei fapte îngrozitore s’a dat prin 
aceea, că fu aflată o mână de a bătrânului, 
din partea unui învățăcei de brutar. Ajun
gând lucrul la judecată, fata n’a putut fi 
trasă la răspundere din oausa nebuniei.

D e 11 o.

O tînără păreche, ajunsă la căsniciă 
propriă, îșl procură oele necesarii la bu
cătărie dintr’o prăvălie vecină, pe carte 
de conto.

Lucru firesc, că în familie și pest® 
tot la căsniciă se intrebuințeza forte multă 
cafea, și prin urmare posiția : cafea venia 
tare des în oărticică. De aoeea comerciantul, 
pentru înlesnire, adaugea tot-deuua un: 
detto la vechia posițiă. Acest cuvențel însă 
nu încăpea de loc în capul tinerei soții, 
venită dela sateZ-— Asoultă dragă — în
trebă ea pe bărbățel — ce însemnă aceL 
cuvânt: detto? Dâr— lucru ciudat — nici 
bărbatul nu sciu să-i spună însemnarea cu
vântului. — Noi nu procurăm nicl-odată: 
detto. — Și plătim atât amar de bani pentru 
el, adause femeia năcăjită. In fine băr- 
bățelul merse la comeroiant, ca să ceră 
deslușiri. 8e înțelege de sine,, că comercian
tul ’i spuse suricjând, că detto insâmnă; 
tot-aceea. Bărbățelul se întorse la cuibușor 
cam plecoșat, unde îl aștepta nevasta sa 
cu nerăbdare. La început nu cjise niol un 
cuvânt, cu râte bombardările femeii, der 
nu a putut scăpa. — Spune-mi dragă și 
mie, oe însemnă acel: detto ? Bărbatul 
răspunde răstit: — Decă ești chiar așa 
de neiăbdătora îți spun, însemnă:, că tw 
drăguță ești o măgăriță, și eu detto.

Terguiu de rirnâtori aln Steinbruch.

Starea rî măturilor a fost la 
21 Iulie de 29.160 capete, la 22 Iulie au 
Intrat —.— capete și au eșit 82, rămâ
nând la 23 Iulie un număr de 28.91 2 capete.

Se notâză marfa : nugurâscă veche, 
grea dela —.— cr. pănă la —.— cr 
marfă ungurescă tineră grea dela 
54.— or. pănă la 55.— cr., demijloo dela 
53.— cr. pănă la 54 — cr. ușâră dela 
52.— or. pănă la 53.— cr.

Marfă țerănâscă grea dela 40.—pănă 
la 41.— or. de mijloc dela 41.— or., 
pănă la 42— cr. ușoră dela 43.— cr. 
pănă la 44 — cr.

pre treba asta vor însciința episcopii, dela 
dânșii mitropoliții, sinodul, și atunci cum? 
voiu rămâne eu simplu preot la Trestenic, 
nu voiu căpăta eu loc la Galați, Brăila, 
pote chiar la BucurescI; der ce, decă va 
audi despre asta... regele, pote chiar re
gina. atunci... ce vei dice părinte Sava, ha? 
Botezătorul Țiganilor 1“

— „Auleo 1 da ce-țl este Sfinției tale, 
m’ai lovit drept la splină, nu scii, că sunt 
surpat?"...

Popa se găsea tot sub impresiunea 
fantasiei sale și nu băga de semă, că lovi 
pe dascăl drept peste burtă.

— „Lasă, lasă, dascăle, nu fi și tu 
tocmai așa, lasă că’țl trece, să botezăm noi 
numai mai mulțl țigani."

— „Cum ai dis, părinte, cari țigani?" 
Sărmanul părinte Sava... gândea în

gândul lui dascălul; bine spune dăscăliță 
mea, e smintit și bun de legat, audi să bo
teze el țiganii !...

— „Pe care țigani S-ția ta vrâ să’i 
boteze, der ce, nu’s botezați?"

— „Apoi nu spuneai acuma, că după-ce 
trec în Turchia trec din nou în ritul Mo- 

hamedan; acu te dai cu dosul la vale; 
odată ce trec ei din religia nostră în alta, 
nu mai sunt creștini; prin urmare îi pu
tem încă odată boteza, ai înțeles?"

— „Am înțeles, numai decă or vrâ... 
cam greu, hogea lor ce caută?"

— „Oe tot dai cu hogea, dascăle, ore 
nu cum-va ai și tu poftă să te faci turc ?“

Dascălul scuipa mânios și-și fădfi 
cruce.

— „Sfinția ta în tot-deuna cauți pri- 
legiu, ca să mă obijduescl; ba că sunt bros
coii!, ba sarsail, acum, poftim, dicl că vreau 
să mă fac turc?"

— „Da patru borcane, dascăle, și trei 
colaci unde sunt? asta nu e lucru turcesc? 
și te xr ti superi încă! Făcuși ca Bașibu- 
zucii!“

Amândoi tac și pășesc supărațl unul 
lângă altul. Zăpada scârțâia sub piciore, și 
Popa îmbrăcat subțire se cam strîngea de 
frig.

Amândoi voiau să se împace, der nici 
unul nu voia să începă d’întâi; dascălul 
însă a cedat.

— „Ce mai puii! de ger o mai fi astă 
nopte... pișcă chiar bine"...

— „Ai dreptate, pișcă rău"... Popa îșl 
freca fruntea și se gândea: „și de ce adică 
ar fi rău..." pe legea mea, o ideiă minu
nată...

De-odată el s’adresâ cătră pricetnic.
— Bine, dascăle, că ghiața se face 

mai tare...
— „Bine, dascăle, că ghiața se face 

mai tare! ore pentru-ce îi trebue popei 
ghiață tare, vrea să facă ghețării seu cine 
scie ce drăcie mai are de gând să facă", 
gândea dascălul, pășind alături cu popa.

— „Dascăle!"
— „Porunca!"
— „Ce credl, decă am face noi Ior

dan la gârlă".
— „La gârlă ? El nu se aștepta la așa 

ceva, cască gura și se lovesce peste vine".
— „Nu pot să sciu, cum socotesce Sfin

ția ta, n’ar fi rău... numai decă ar voi fa
raonii".

— „Ce să nu vrea? se pote? chiar 
sfintele scripturi clic, că botezul să se facă 
în Iordan,gși să nu vrea?"

Dascălul n’a răspuns, numai gândea: 
ce o mai fi și asta, n’am dis eu, că scor- 
nesce vr’o drăcie.

— „Ce faci, dascăle?"
„Mă gândesc, părinte... n’a mai fost 

asta, ca să se boteze la gârlă... ceva nou.... 
ce va dice părintele Blagocinul... te-ai gân
dit părinte ?"

— „Dascăle, tu când începi a te tredi„ 
te faci prost; apoi nu se dice în sfintei® 
scripturi ?"

— „Așa este, der totuși... nu s’a fă
cut, să nu căpătăm beleaoa... să luăm și 
pe popa Ion, e mai bătrân, tot e fără pri- 
hod, să câștige și el vre-un franc".

— „Dascăle, fac un raport, că te dai 
la o parte dela împlinirea funcțiilor tale1 
bisericescl, ai audit?"

Dascălul se scărpina în cap și nu dis® 
nimica.

— „Mâne, înainte de slujbă, să viii 
pe la mine".

— „Ascult".
(Va urma.)
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OcHend-cbrulTâ. septemânel. Cursul la bursa din Viena.

POVEȚE. IULIE are 31 (file. CUPTOR.

Nimicirea furnicilor. Odată cu so
sirea căldurilor, furnicile încep se 
facă invasiuni supărăciâse prin case. 
Cum se scapi de ele? ț)iarul „Prac
ticieni spune următorul mijloc: Se 
se rdspândescă cu o linguriță, pe 
drumul urmat de furnică, fl6re de 
puciosă. Seu se se pue în apropierea 
locurilor de unde es furnici, fruncje 
și foi de hârtie, unse cu miere seu 
cu strop. Când hârtiile s’au umplut 
de furnici, se ard seu se aruncă în- 
tr’un lighian cu apă, luând mai în- 
tâiu precauțiunea de a vărsa în apă 
•o linguriță de untdelemn, ca se 
nu p6tă fugi furnicile.

*

Păstrarea untului pe timp de vară: 
Se pune untul pe un tăier. Se ia o 
61ă de pus flori, așa de mare, încât 
tăierul cu unt se încapă sub ea. Se 
înfășbră acestă 61ă cu o flanelă și 
se pune în apă cu flanelă cu tot, 
15 minute. După aceea se pune 61a, 
învelită în flanelă, cu gura în jos, 
peste tăierul cu unt. In chipul a- 
cesta untul rSmâne tare și prospet, 
chiar decă ar fi espus la cele mai 
mari călduri.

*

Scoterea petelor de rugină din 
albituri: Se frecă bine pata cu o 
soluția de protoclorură de staniu. 
Pe urmă se spală bine cu apă caldă, 
se clătesce cu apă rece și pata dis
pare.

*

Camerele de curend văpsite se 
pot folosi spre locuire numai decă 
întrebuințăm următorul mijloc: Se 
pun în fiă-care odaiă două vase, 
doue farfurii, de pildă, avend fiă-care 
câte 60 de grame de acid sulfuric. 
Vasele trebuesc așezate la cele doue 
capete ale odăiei. Aburii de acid 
sulfuric absorb forte repede aborii 
văpselii, și apoi după o ventilație de 
câte-va 6re odaia p6te fi locuită.

ț)ilele

Dom, 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sârn.

Călend. Iul. v.

16 M. Antinogem
17 S. m. Marin
18 M.IacintșiEmil.
19 C. Maor. Dian
20 f Sf. prof. IIie
21 C. p. Sim. și loan
22 S. Maria Magd.

Călend. Gregor.

28 Inocențiu pp.
29 Marta
30 Oeatrice
31 Ignațiu de Loi

1 August. Petru
2 Gustav
3 M. Stefan

B ursa de Bucurase
din 23 Iulie n. 1895.

Valoxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 6°/n Apr.-Oci 101.-
Renta amortisabilă .... 5’/n 99.'/,

J1 „ (Impr. 1892 . . . 5% iM.-lDl 98?/,
r „ din 1893 5°/o 77 7’ 9B.\',

„ 1894 int. 6 mii. Apr.-Ocl 97. -
71 „ (Impr. de 32. ’/2 mii. <7o laa.-luiie 87 '/,
n „ (Impr. de 50 mii. 4°/o » » 88.-
n „ (Imp. de 274 m. 1890 47o >1 » 88.'/,

„ (Imp. de45m. 1891 4°/o 88 —
11 (Im. de 120 iul. 1894 4'7o >• H 88 -

Oblig. de Stat (Conv. rurale). 6°/n Mai-Noi. 102,-
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 L0 283.-
Oblig. comunei Bucuresci 1883 5°/° lan.—Iul. 97.'/,

)} „ ,. din 1884 57o Mai-Not.
7) „ „ din 1888 5% inn.-Doc. —
•7 „ „ din 1890 57o Mai-not. 97 ’/„

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lnlie 92
„ urbane Bucuresci 6% ri 71 94%

»> 7» 77 77 57,, » n 89 7.
77 7) ii lași • 57o 7i n 82 —

Oblig. Soc. de basalt artificial «7» M » 98 -
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1582.
Banca agricolă.......................... 5C0 150 v. 239.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 407.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 77 17 423 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 260 335.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 165. -
Sec. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria “ Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 77 77 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

, „ „2 em. u. d. 0 100 7) r
Soc. de fur. mflitare u. d. 60 lei .-AX —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 luci. ’ 71 —
Societ. p. const, de Tramways >0 1 »» —.—
20 trancl aur 20 10

Din 25 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.20
Renta de corone ung. 4% . . . 99.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 125.20
Iinpr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 103.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 157.70
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.— 
Renta de hârtie austr.......................... 100.60
Renta de argint austr.................... 100 80
Renta de aur austr...............................123.75
Losuri din 1860 ......................... 156.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1059.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.^ 484.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 397.10 
NapoleondorI.................................. 9.64
Mărci imperiale germane . . . 59.42*/ 2
London vista....................................121.50
Paris vista...................................... 48.12’/,
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.05
Note italiene................................... 45.90

3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 9 6re 5 min. dimindța.

„ „ 5 „ 13 m. după am.
Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute ditnin.
Trenul mixt: o 6re 20 min. dimin.

Trenul
5. Dela Brașov la Sinaia*)  

de persone 6 ore 40 min. s6ra.

Nu se mai oferă 
în viață, nici-«<lată ocasia 

ca numai ■fl 4. OET
nentru UI

>, te se
■ cumpere

Bursa de mărfuri din Budapesta.

din 23 Iulie n. 1895.

Semințe
Prețul pei

100 ohllogt

Soiul

Grâu Bănățenesc 80 7.— 7.05
Grâu dela Tisa 80 7.05 7.10
Grâu de Pesta 80 7.— 7 05
Grân de Alba.regala 80 7. - 7.05
Grâu de Bâcska 80 7.10 7.15
Grâu ung. de nord 80

35 -P 
(D o Prețul per

Semințe vechi soiul 3 « 100 ahilgr.
ori nouă *3 Jso a dela pănă

Săcară 70-72 5.50 5.60
Orz nutreț 60-62
Orz de vinars 62.64 ,— .—
Orz de bere 64,66 .—
Oves 39.41 6.10 6.30
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz altă soiu 73 .— .—
Cucuruz n — ,— .—
Hirișcă n — —..— —-—

Praduotediv.

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

Proprietar: 9r Aurel SSureșianiw.

Redactor responsabil: Gregoriu ifâiaisr*

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. săra, 
Tr. accelerat: 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27»
Avansuri pe efecte e7o Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri 7’/? Berlin .... 37o
Londra .... 27n Belgia .... 37o
Viena..................... 47o Elveția .... 37o

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ametfi.
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am

1 ciasornicu 
de busunar Pri
ma Anker-Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu inelii de 
siguranță și ca
rabină.

2 inele imi
tație d’aură cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
chis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aurii 

double, giloșate, cu mehanismii patentatii.
1 acii cu broșii pentru dame forte fru

moșii, fasonii de Parisii.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aură.
Iote aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai fi. 4.35 er. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelă de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndâretă, așa că pentru cum
părătorii este eschisii ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,4—6 Wien I. Adlergasse 12.

v

Cursul losurilor private
din 23 Iulie 1895.

I pan?

oamp. vindG. i
Basilica 8. ■ 8.20
Credit .... 199.50 200.50
Clary 40 fi. m. c. 5 4.25 60.25
Navig. pe Dunăre 145.— 150.—
Insbruck .... 28.- —,—
Krakau .... 27.50 28.25
Laibach .... 23.— 24.—
Buda .... 61.50 62.50
Palfîy . . , . 61- 62.—
Crucea roșie austr. 17.25 17.65

dto ung. . 11.25 11.85
dto ital. 13.10 13 50

Rudolf .... 23 50 24 50
Salm .... 70.50 71.
Salzburg .... 27.— 28 50
St. Genois 72.50 73.50
Stanislau . 42.— 46.—
Trieitine 4*/,7o  100 m. c. 150.— —,_

dto 47, 50 72.- 76.—
Waldstein 53.— 55 —
gerbescl 37, 39 25 40.25

dto de 10 franc! ______ _ ,—
Banca h. ung. 47, 130.— 130.40

Prețurile cerealeor din piața Brașovii.
Din 26 Iulie st. n. 1895

g
a a

Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deueu cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-BaBsam£C.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturoră greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită medl- 
eanientu de cast» poporal' .

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

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grdsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler", B Fragner, Prag, 205—3" în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

© 
â

Sd o

O
s

77
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinat duplu

7) 
Său 
Prune

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

® 
p. 

u

<9

n
Lictar

>, 
Nuci 
Gogoși

n 
Miere

>i
Ceară 
Spirt

din Bosnia in buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

48,—
53.-

51.-

13.25
13.75

Râsura tâu

greutatea
Calitatea.

Valuta a

trlaoâ.

fi. cr.

1 H. L. ■ f cel mai frumos 6 40
I) Grâu < mijlociu . . 5 —

|mai slab . . 4 70
Grâu mestecat . . 3 60
. . f frumâsă 3 50>1 bScarâ \ mijlocia 3 20

1 frumos 3 80D Urz 1 mijlooiu . 3 40
(frumos 2 20n

j)
DvSs (mijlociu —
Cucuruz.................... 5 —
Mălaiu.................... 4 80
Mazăre.................... 5 80si Linte .................... 7 —
Fasole.................... 4 80

ii Sămență de in . . 10 —
Sămânță de cânepă 4 80
Cartofi.................... 1 40is Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
Carnea de poro . . — 48
Carnea de berbece — 32J, Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 — 1

chia

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil se p6te procura numai în 

ZDeposit-utl-fi. prizLcipal-iă. al-iâ. pxod.u.cStox-a-1-ia.i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3.

In Budapesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și t6te farmaciile mai mari din monar- 

Austro-ungară au deposită' din acestă balsamă de vieță.
Toth de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Fxag-ex T7xxi-vexsal-Ha.-u.ssa.lloe) 

medicament» sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturoru inflamațiunilorii, răniloru și umflăturilor^.

Acest» se întrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 
și întărirea țîțeloră cu ocasit nea îuțârcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 

umflături, tumorea glandulelom li nfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături,

unii

telui
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl,

întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
io vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.puroiu, absorbe buba și vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri. 

In cutidre â 25 și 35 cr.
Fiți atenti!» •>

alifia de casă uuiversală de Praga să iiri- 
facii pe fiă-cine atentă, ca singură numai

De-dre-ce 
teză forte desă, 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior-le din me'ală galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
(G-etxox-ZEalsaxxx)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon I fi.
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până la cele mai fiine
Cheviots, englesesc veritabil, postavuri,

Stofe [finirii Wați Ocloxî xxxodexxxe.
rt l . Stofe de postav pentru o păreche de pantaloni

IJP.M fi. 1.22 A» or. fflfltT cu galon. Stofe pentru parilisiuri, țesute practic 
■uulu “* u și elegant Cu metru și franco la domicil.

OETTINGER & Co., Zurich, (Elveția).
Mostre de tote stofele pentru bărbați și dame la cerere se trimit franeo.

■ ■■ ■ Gravure de modă gratis.----------------------------------------------- ---------------------------------------3

I
I

Telefon
Mr. ÎM>.

Din 26 Iulie 1895.

Cursul pieței Brasov.

Bancnota rom. Cump. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’ori Cump. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Veud. 5.68
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Ruble rusescl Cump. 129.- Vend.
Lire turcesol Cump. 10.82 Vend.
ScriB. tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Sswiu a se adresa subscrise, 
administration!. In casuiâ pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădămentu, 
care cresce cu câtâ publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

costă nou inventatul optic-achromatic

aparat de fotografia „EDISON“
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din tote siste
mele pănă acum inven
tate.

..if sirs «ut” dă ga- 
ranța cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Ort 
și cine pote cu acest

aparat fără a avea cunosciințe preala
bile, a scote fotografii escelente. Este es- 
chisă ori și ce nesuccedere.

Cu „Edison44 se pot lua foto
grafii la moment, este der forte potri
vit pentru Turiști, Pictori iubitori 
de natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernela de copie, cameră obscură, ma
șină de coniat și tote utensiliile foto
grafice costă complet împreună, cu es- 
plicărl lesne de înțeles, fl. «J.

Pentru Austro - Ungaria se vinde 
numai la

Alfred Fischer,
WIEN I. Adlergasse 12.

750,2 4 Espedare cu rambursA.

Orefie de cassă dels 8—L
J \l

Giro-Conto
la "banca

Anstro-Ungarâ.
A /!

i

I

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BRASOV
9

s.

J------
Gee-Conto 
la pestă 
Nr. 505.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

PrWSCB depuneri spre fructificare J8 iâl® IV
netto, solvindă însăși darea de interese;

SGOIltffl polițe comerciale Cil
MCOriJ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari Gll 6 °D ’ 
teCfflS credite în cont corrent condițiunl;

BCCOrflâ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6° oj

■sora și monede și
indigene și străine, în specială de cele românescl;

Mwm “r: raw, iwlffl cujfflS'ț 
■urn ciijm tt efecte rom»; 
ftlKă tasffl si jffl; - 
esecuta în comisimie «-»■■ însărcinări in banca 
Mirim

A

II 2
O
H 
irl 
A

1
Otl Pe pi®Ve^e din țeră și 

l streinătate,
I sub cele mai ief- 

_  ____ 1 tine condi țiunl;

magazine și locuri libere de depou, wiX
său strada, Mr. -15. care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieri! de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investiții cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierți de stată;

npininnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfrnifn 
JJl lllluDUU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lU 

pentru asigurări je usțâ parti-
Onorabileloru administrațiunî de fonduri și p. t D-loru 

capitaliști ie recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°0 ale „Albinei" 
ale cărora eupone se rfesetimpei-iî semestrul® fără nici o 

«letrașere, ții cari se află <Sc vftntlare în c iar hm! iHIei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, t®®«i> și 8®®® de corone. 
Comparendu cursurile ții produsul® celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu tot® dreptul®, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5% 
suntu a<|i relativ® cele mai ieftine ții totodată m i 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelorii pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisurilor» 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.

6reSe de cassa 8—8

ID(D c+ pp'£H

\rA..U‘“ Cassa de banca, comisîone 
si de schimb 

NUSSBĂCHER & BEER
BRAȘOV.

Avem onbre a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

Cumpărăm și vindem
monede de aur și argint, losurî, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4> 1 ei- 
ÂPnPflnm QVQ11Q11P1iPana 85% din valorea cursului pe hârtii de
lluUl 11(1111 did 119 1111 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

75% din valbrea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta CU dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-feliul de eupone. 

EsDoniDtara polițe comerciale și Mim inso Xxii 
tbte piețele Europei cum și transociene.

Fliheraitî Checuri cu provisione mici pe tote piețele comerciale. 

PiimiiH iBpmn 5 °|0
Pentru pSasarea sigură de capitale recomandăm scri

surile fonciare cu 4l/2 și 5%, din Sibiiu, obiigățiile cu premii 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
ale Institutului de economii din Arad.

ÂSiPM fori\ieoen lOSBH la tragerea cu câștigul cel mai 
mic, pentru diferența cursului.

Aflăndu-ne în relații strînse cu Filiala Transilvană a 
Bâncei ungaa*e  de escompt și schimb, suntem în plă
cută posiție de a finali sa forte avantagios 
de bancă.

161 e t r a n 9 a c ț. iu n i 1 e

Comunicăm cu plăcere orî 
mâții și consilii consciențibse 
de bancă și prin corespondență.

și ce ihfor- 
în afacere

Rev i s i e 
«Ie Sosuri 
— gratis. =

t

Tipografi A. Mureșianu, Brașov.

709,11 — 15

are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
orî și ce insecte, de aceea are renume în totă lumea; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zaclierlin."

Sn ‘itl1 I VPIUlSTP' în ®r,lȘovii: ka Domnii J. L. et A. Hessliaimer,
II illld Uu VulllldlOi Heinrich Zinz, Dimitrie Ercmias nepoții, Em.il Por, 

Karl Irit, Franz Kelemen farm&cist, Jiilius Alilller, <'drol Schuster farmacist, Teutsch 
et Tarller, N. Grădinar. Eduard Kugler farm., Carol T&pfner (sttc-jessorni), Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmaebt, Ficior Roth 
farmacist, Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Flu, Fritz Geisberger, 
Heinr. Herrmann, K. Zerbes, Fritz Czeltely. — în Făgăraș: La Domnii: Richard 
Glein farmacist, M. A. Grdser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, 
Jacob Fleisig. —în Cohalin: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.


