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Dările la noi.
Pilele acestea s’a început în 

dieta ungur6scă desbaterea asupra 
bugetului pentru anul 1896.

Dintre vorbitorii de pănă acum 
s’a distins Ferdinand Horanszky, 
unul din corifeii partidei apponyiste. 
Sarcinele, ce se încarcă în spinarea 
poporului, c|ise el, sunt mult mai 
mar!, decât se mărturisesce și se 
arată în buget. Cifrele despre ve
nitele și cheltuelile statului n’au alt 
scop, decât a înfățișa la părere o 
stare bună a financelor, pe când în 
faptă nu consună cu adevăratele ve
nite și cheltuelî.

Dovadă, cjice numitul deputat, 
sunt venitele preliminate în bugetul 
căilor ferate, cari de sigur, că nu 
vor fi așa de marî, cum s’au soco
tit. Așa e și cu multe altele. Este cu 
multă ușurință și nesinceritate com
pus întreg bugetul.

Decă guvernul nu-șî va schimba 
politica sa financiară, va fi reu pen
tru țâră. De un șir de ani au fost 
secerișuri bune, ori cel puțin de mij
loc și dâcă, cu tote astea, sarcinele 
mereu se urcă, unde vom ajunge 
atunci, când vom ave 1—2 ani rei 
pentru economiă?

Vorbitorul a arătat, că cheltue
lile pentru matriculele de stat se 
tot măresc din (ți în 4i, că e vorba 
se se introducă administrația de stat 
și se se facă și reforma dărilor. Tote 
acestea vor fi împreunate cu mari 
sarcini pentru țeră. Cum vom pute 
der s6 mai acoperim și cheltuelile 
însemnate, ce ni-se vor mai cere, 
dâcă de pe acuma tbte isvbrele sunt 
secate ?

Nu găsesce numitul deputat în 
bugetul pentru anul 1896 nimic, ce 
l’ar pute mângâia cât de puțin. Cu 
părere de rău s’a convins, că sarci
nele, ce le încarcă la noi statul în 
spinarea poporului, sunt mult mai 
mari, ca în Rusia, în Germania, în 
Austria și în Anglia. După Francia, 

care are neasemănat mai mari is- 
vbre de venit, vine Ungaria.

In Rusia se vin 2 fl. 15 cr. dare 
directă de fiă-care persbnă; în Ger
mania 3 fl. 75 cr., în Austria 4 fl. 
48 cr., în Anglia 4 fl. 58 cr., 6r în 
Ungaria 7 fl. 17 cr., adecă aprâpe 
de două-ori mai mult, decât plătesc 
celelalte state în termin de mijloc.

Observăm, că în darea directă 
se socotesce darea de păment, darea 
de casă, dările de venit cl. I, II, III 
și IV-a, darea de carnete și rente, 
darea așa numită suplementară, taxa 
militară și darea pe pusei.

Mai departe dovedi Horanszky, 
că dările indirecte său de consum sunt 
în Ungaria îngrozitor de mari. Așa 
în Rusia se vin pe cap 9 fl., în Ger
mania 13 fl. 20 cr., în Austria 14 fl. 
17 cr., er în Ungaria 18 fl. 45 cr.

Sub darea de consum (indirectă) 
se înțelege darea pe carne, zahar și pe 
beuturi spirtuose, precum spirt, bere, 
vin etc.

Cumcă poporațiunea Austriei o 
are mult mai bine, ca a nbstră, o 
dovedesc următbrele cifre: Pe când 
în Austria se plătesce dare de pă
mânt 22%, dare de casă 20% și 
dare personală 10%, în Ungaria po
porațiunea plătesce 33 percente 
dare de păment, 32.5% dare de casă 
și 13.5% dare personală. Și totuși 
guvernul trăgănesce reforma dărilor, 
care singură ar putâ se împartă mai 
drept sarcinele între cetățeni, de- 
drece despre o astfel de împărțelă 
drâptă afli nici vorbă nu pote fi.

Vorbind apoi despre politica 
generală, Horanszky 4ise, că fiă-care 
vede, că tbte merg spre o mare 
prapastiă, în care stă se se prăbu- 
șâscă țâra. Organismul statului e 
cuprins de bâlă, în vieța publică a 
Ungariei se arată o stare depravată, 
care se racfimă pe forță și violență, 
pe corupțiune și pe un cinism ne
mărginit.

Sbiciuirea acestui sistem păcă
tos a fost primită pe băncile opo- 

sițiunei cu cele mai vii aplause.N’a 
putut însă Ungurul Horanszky să nu 
facă și puțin șovinism, plângendu-se, 
că ideile mai înalte naționale ma
ghiare sunt năpăstuite de cei dela pu
tere. Ca unul, care, împreună cu șe
ful său Apponyi și cu toți partisanii 
acestuia, doresce să ajungă la putere, 
Horanszky mai acusâ guvernul și 
dieta, că nu sciu să apere drepturile 
și interesele „națiune?1 față cu nisce 
panslavi, nisce agitatori români și 
nisce CroațI, cari dau țerei lovituri 
de picior.

Noi, se ’nțelege, că cu partea 
acesta din urmă a vorbirei lui Ho
ranszky nu ne putem uni, dâr tre- 
bue să-i dăm dreptate când, con
damnând politica guvernului, flise, că 
acâstă politică nu pâte duce, decât 
ori la sclăviă, ori la revoluțiune.

Acesta s’ar fi putut 4i°e GU 
mult mai mare temeiti față cu po
litica nenorocită a stăpânirei ungu
resc!, decă s’ar fi dat o icână des
pre starea adevărată, ce a creat 
acâstă politică majorității covîrșităre 
a poporațiunei din Transilvania și 
Ungaria, care nu urmăresce aceleași 
„ideale naționale^, de cari se însu- 
flețesce Horanszky cu ai săi.

Or. Lueger neîntărit.
In 29 Octomvre a fost ales Dr. 

Lueger, cunoscutul antisemit, pri
mar al orașului Viena. Dintre mem
bri consiliului comunal vienes au 
votat 93 pentru Lueger, er 44 s’au 
absținut dela votare. Mai resta acuma, 
ca monarchul să întărâscă alegerea.

Ca un fulger se lăți însă Mier
curi scirea prin întrâgă monarch’a, 
că Majestatea Sa a denegat întărirea lui 
Lueger ca primar. Alaltăerl publică 
foiă oficială „Wiener Zeitungu comu
nicatul oficios despre neîntărire.

Din causa acâsta în Viena dom- 
nesce mare agitare, de-orece acesta 
este primul cas, când monarchul nu 
voiesce să întărâscă pe un primar 

ales după tâte regulele. In camera 
austriaca se vor face mai multe in
terpelări din causa acăsta, și pro
babil, că vor urma discusiuni forte 
agitate. Mai ales antisemiții se simt 
ofensați, și ei și amenință, că în 
cașul când nici după a doua ale- 
gera alui Lueger, acesta nu va fi 
întărit, atunci îl vor alege și a treia 
oră.

Se 4ice însă, că la cașul, dâcă 
consiliul comunal din Viena nu va 
absta dela alegerea lui Lueger, 
atunci va fi disolvat, și se vor face 
nâuă alegeri generale.

Să vedem acuma ce c|ic cla
rele despre acesta cestiune, care do 
present preocupă spiritele în Aus
tria și Ungaria, și mai ales ce 4i° 
4iarele cu privire la împrejurarea, 
că guvernul ungar și Jidanii din Un
garia ar fi influințat fârte mult, ca 
Lueger să nu fîă întărit;

„Reichspost*  cjice, că nu pâte, decât 
să stea pe partea lui Lueger, Pasul neaș
teptat al guvernului a ofensat Ostracismul 
dinastio. Trebue să deplângem pe guvern, 
oare s’a aruncat ou totul la pioidrele 
câmfărei maghiare.

„Politik*  e de părere, oă din punct 
de vedere politic de partid Antisemiților 
trebue să le convină neîntărirea, de-oreoâ 
le oferă un nou mijloc de agitare. Și apoi 
la acesta să mai adaoge și alt moment, 
oare produoe fierbere între partide : adecă 
amestecul maghiar în afacerile austriaco, 
amestecul strein în viâța de stat și politioă 
a Austriei. OrI-ce partid austriac, aparți
nător orl-cărei naționalități său oonfesiunl, 
înțelege prea bine, că neîntărirea lui Lue
ger este o concesiune față cu liberalii ger
mani, dâr mai ales față ou Ungaria.

Preponderant maghiara se simte deja 
fdrte adânc la noi, și pe lângă aceea o 
mai și plătim scump. Amesteoul Ungariei 
în sfera năstră trebue în fine să produoă 
reaoțiune, și încă probabil cu ocasiunea per
tractărilor oe se vor începe în curând asu
pra reînoirei pactului cu Ungaria.

„Presse“ și „Fremdenblatt11 stau pe

FOILETONUL „GAZ TRANS.“

La judecată.
(Urmare) 

UI

La diua Orucei, se nimerise să fiă 
cerul albastru ca peruzeaua și cu sclipiri 
de aur. Se făcea horă mare în TutuenI, mai 
ales, că de diminâță fusese și hramul bise- 
ricei. Era lume strînsă în bătătura satului, 
la hanul lui Ilie, nu numai din TutuenI, 
ci și din alte două trei sate, de peste 
delurl.

„Hanul lui Uie“, îi diceau toți, fiind
că de unul, Ilie, fusese făcut și ținut odată. 
Acum era al lui Sulăm Bercu, fiind-că sat 
românesc fără ovrei de prin Galiția nu să 
pote să fiă între Prut și Milcov. Ba încă 
lumea să deprinsese să tjică: „hai la han 
la Ilie Bercu“, și jupan Bercu tare mult 
să bucura, că era și el Ilie.

Pe bătătură, ca pentru diua aceea, se 
aflau vr’o câte-va umbrare; subt ele lăvițl 
și mese înjghebate, în grabă, cum deduse 
Dumnedeu.

Oam pe la tdcă, loc să mai fi fost, și 
tot ar fi avut unde să încapă rumânii; 
subt umbrare gemea locul de mulțime 
grămădită, care cum putuse s’apuce un 
colțuleț.

De jur împrejurul bătăturei pusderie 
de muieret. Nu vedeai de cât ștergare și 
fâlfâind și părechl de ochi privind. Să fi 
fost lumini de stele, s’ar fi întunecat sorele.

Lr în dreptul scrânciobului neclintit 
și cu cornele în sus, hora să tot lărgea, 
să tot lărgea și se urnia încet și cu măsură 
când înainte, când înnapoi.

Aveau lăutari buni, Tutuenii, d’apoi 
cum socotiți: nu ori care cidră de țigan, 
care să fi tras din scripcă ca pe un hluj 
uscat, să pripășie în sat, la dile mari.

Trebuia să le fi sunat lor tare duios 
la urechi, ca să-l fi primit să le dică din 
gură ori din scripcă; că de nu, pe ici îi 
era Țiganului drumul, drept și fără uită
tură înnapoi.

De aceea, ’ți-era drag să stai și s’as- 
culțl, cum cântau lăutarii hora de frumos. 
Nuș’ ce te ’ndemna să te printjl și tu lâng’o 
fetică drăguță, și să joci nu șagă.

Și erau drăguțe foc, fetele. Nu sciu 

la care te-ai fi uitat și nu ți-ar fi dat inima 
brânci s’o și săruți măcar odată.

De aceea vecjl, aveau și flăcăii de ce 
să-și facă sâmă pe lângă ele. Unele, ho- 
țoicele șăguiau chip, că nu le place să stea 
lângă flăcăi, și se prindeau lângă alte fete; 
numai atunci, țop câte-un flăcău, care prin
sese de veste felului vicleniei, alerga și 
mi-se prindea lângă densa, ba încă-i și stre
cura mâna în brâușor... Fata rîdea, el rî- 
dea; jucau ce jucau și când îi venia bine 
fetei, se furișa er, păn’ ce-o înhăța altul, 
care sta la pândă.

Svon mare între părinți și șopte pe 
furiș între fete, pornise Oancea, în cea <ji 
de-atuncea.

VedI că era chipos, flăcăul, — nalt 
și legat, cu ochi vioi, sprâncenat și grăs- 
cean, cu rîsul șiret, cu graiul ca răsunetul 
unui șipot, în amurg; pe urmă nu sciu ce 
lumină deosebită dobândise înfățișarea lui 
întrâgă câtă vreme stătuse în târg.

Nu era de lepădat, Oancea, nu; uite, 
de aceia Badea Gligore îl măsura de de
parte cu ochii și rîdea pe subt mustața lui 
sură și-i rîdeau ochii de mândriă și de 
bucuriă.

Lângă care fată să prindea în horă, 
fata să făcea la chip roșiă, roșioră și ră- 
săria între mulțime ca o garofiță de câmp 
între firele de grâu ale unui lan.

Și cum îșl dau cu cotele celelalte fete 
și să uitau furiș la dânsa c’un fel de rîcăială 
la inimă!

Ca un cocoș nadolean, cu pene mari 
și mândru întorse, așa se da Oancea pe 
lângă cele mai drăgăstose, și juca, juca, 
de te mi-te minunai de dânsul.

Er pănă se făcu sorele de o suliță de 
asupra dârei, i-se și prinse inima de Floarea 
lui Călin Bontea.

Naltă, mai cât și Oancea, c’un sîn pe 
care cămășuța înfluturată sta foc de în
tinsă, c’un mijlocel mai să-l cuprindl cu 
mâna, cu nisce ochi negri, în cari noptea 
se ascunsese par’că de frica luminei, — zău, 
dâcă Floarea nu-țl aprindea călcâiele după 
densa, par’că într’adins ți-ar fi făcut de cu 
sără cu ulcica.

D’apoi nici Florei nu-i era cu jignâlă 
lucrul, fiind-că nu-i venia nici ei să se mai 
deslipâscă de lângă dânsul.

Chip se cunoscuseră ei amândoi, îna
inte de-a trage Oancea la sorți; der vedl 
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partea guvernului și dic> că acesta nu caută 
lupta, dâr va primi-o dâcă i-se va deolara. 

„Deutsches Volksblatt*  afirmă, oă în
torsătura hotărîtâre a urmat înainte ou 
patru 4ile» când Banfiy a fost la mouar- 
ohul, deci e afară de orl-ce îndoelă, că aoi 
a eseroitet mare influință guvernul maghiar. 
Apoi numitul cj>ar 4i°e: „Va veni fliua 
în oare le va părâ rău, oă au pășit în mo
dul acesta în contra autisemiților!“

In fine este interesant a soi, oă so
cietatea așa numită „Deutscher Verein^ a 
ținut în 6 o. o adunare, în oare după alțl 
vorbitori se soulâ și deputatul naționalist- 
german Packer, și c}’se între altele urmă- 
târele : „Noi germanii ținem strîns la Lue- 
ger. Seim de unde suflă vântul, der se vor 
face mari destăinuiri. Maghiarii nu mai pot 
cțice, că e a lor țâra Ungariei. Eu i-am sti
mat pănă acuma, astăcjl însă ei sunt bat
jocura lumei, căci s'au plecat inaitea paterei 
jidane.. Wekerle a căclut, de-orece a voit 
să înșele ca un Jidan pe împăratul, ceea-ce 
Lueger de sigur n’ar încerca să facă".

Asociațiunea transilvană.
Adunarea generală a Despărțămân

tului I (Brașov).
Dumineca viitâre se va țină în co

muna Feldiora adunarea generală a despăr
țământului I (Brașov) al „Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cultura 
poporului român". Adunarea va fi împreu
nată, după oum se vede și din convocarea 
de mai jos, cu anumite serbări poporale.

Fruntașii români din Feldiâra de mult 
timp așteptă cu dor acâstă serbare cultu
rală și fao frumose pregătiri pentru reu- 
șirea ei. Cu deosebire va fi de interes pen
tru noi producțiunea corului plugarilor ro
mâni din Feldioră, care în părțile nâstre 
este singur în feliul său.

Ni-se spune tot odată, oă s’au luat 
măsuri pentru a fi servit publicul cu tote 
cele de lipsă, având la disposițiă mâncări 
și beuturl bune și cu preturi forte mo
derate.

Recomandăm ou stăruință publicului 
român din Brașov și împrejurime, ca să ia 
parte în număr cât mai mare la adunarea 
din Feldiâra, atât bărbați, cât și femei. 
Convooarea și programul serbărilor este ur
mătorul :

CONVOCARE.

Adunarea generală a despărțămân
tului I (Brașov) al „Asociațiunii transilvane 
pentru literatura rom. și cultura poporului 
românu se va țină Duminecă în 5 (17) No
vembre a. o. în comuna FELDIORA, 
ou următorul:

Program:
1. La 6 ore dimineța sosirea comite

tului la gara din Feldiâră.
2) La 7 ore serviciu divin împreunat 

cu parastas în amintirea răposaților mem
bri ai Asociațiunei. — Predioă ocasională 
de un membru al comitetului.

3. La 10 âre se va țină ședința Aso- 
eiațiunii în sala cea mare a „Hotelului 
comunal" cu următârea ordine de cji:

a) Directorul despărțământului va 
deschide ședința;

b) Secretarul cetesce raportul gene
ral al comitetului;

c) Raportul de caesă;
d) Alegerea unei comisiunl pentru 

censurarea rapârtelor;
e) Se alege o comisiuDe pentru în

scrierea de membri noi și încasarea de 
tacse;

f) Raportul comisiunilor esmise;
g) Eventuale propuneri;
h) Prelegere poporală asupra cul- 

t.urei grâului, eecărei și a cartofilor, de 
preotul Isidor Braga din Laucrem.

i) însemnătatea meseriilor, tractată 
de A. Vlaicu, prof. în Brașov.

Ic) Inohiderea ședinței prin presidiu.
4) Masă comună în Hotelul comunal 

la 2 ore p. m.
5) Concertul corului de plugari din 

Feldioră, urmat de petrecere de dans.
Apelăm la întreg publicul român din 

Brașov și jur, rugându-l ca si ia parte la 
acesta adunare în număr cât mai mare. In 
deosebi atragem atențiunea Agenturilor co
munale ale Asociațiunei aflătore pe teritoriul 
acestui despărțiment, cum și a fruntașilor 
de prin comune, asupra conclusului luat în 
adunările generale anteriore, prin care flă- 
care comună e datore a fi representată 
la adunare cel puțin prin câte doi de
legați.

Din ședința dela 27 Ootomvre st. v. 
a comitetului despărțământului (Brașov) 
al Asociațiunei transilvane.

V. V o i u a, Dr. 1. B 1 a g a,
director. secretar.

Adunarea Despărțământului II 
(Zârnesci.)

Tohanul vechiu, Nov. 1895.
Dumineca treoută s’a ținut în frumosa 

scâlă grănițerescă din Tohanul vechiu adu
narea generală a Despărțământului II (Zâr- 
nescl), care pe cât sciu, e cel mai mic 
între despărțămintele Asociațiunei.

Adunarea a fost destul de însuflețită, 
deși nu erau de față mai mult ca 40—50 
inteligențl români, în cea mai mare parte 
din Tohanul vechiu și Zărnescl. Fiind Ro
mânii din acest despărțământ mult mai îna
intați, ca în alte locuri, s’ar fi așteptat ca 
adunarea să fiă mai bine cercetată, cu deo
sebire din partea fruntașilor și a bărbaților 
mai cu influință, dela cari lumea aștâptă 
esemplu bun și încuragiare. Absenta unor 
bărbați ca d-1 protopop tractual Traian Me- 
țianu și a altor fruntași de felul d-sale, cari 
la ast-fel de oeasiunl ar trebui să stea în 
fruntea mișoărei, face impresiune de tot 
rea, âr oând aucjl, că ast-fel de fruntași nu 
sunt nici măcar membri ai oelei diDtâi 
AsociațiunI de cultură națională a nâstră, 
te cuprinde ohiar un disgust.

Director al despărțământului este d-1 
N. Garoiu, advocat în ZernescI, sub a căruia 
conducere despărțământul în decursul celor 5 
ani, de când esistă, și-a ținut regulat adu

nările sale generale. De astă-dată în vor
birea de deschidere d-1 Garoiu vorbi despre 
însemnătatea și lățirea meseriilor și comer- 
ciului între Români, arătând între altele, 
oă mai ales numărul comercianților români 
pe teritoriul aoestui despărțământ s’a în
mulțit, ceea ce este a se mulțumi și Aso
ciațiunei. Vorbirea d-sale a fost ascultată 
cu mult interes.

In al doilea rând luă cuvântul d-l 
Nicolau Manoiu, student jurist în Budapesta, 
oare, într’un disoura lung și bogat în idei 
frumose, vorbi despre datoria de-a îmbrățișa 
cultura națională.

Din raportul oomitetului și al cassa- 
rului, cetit prin d-1 secretar I. Străvoiu, 
preot în ZernescI, am aflat, că despărță
mântul are: 1 membru pe viâță, 27 ordi
nari ou taxe de câte 5 fl. la an și 33 aju
tători. Averea despărțământului în bani 
gata: 258 fl. 4 or., din cari îșl va opri 
pentru sine numai 155 fl. 65 cr., âr cei
lalți se vor trimite oomitetului central în 
Sibiiu.

Adunarea esprimă prin soulare recu- 
noscință față de memoria răposaților mem
bri din comitet: Stanciu Garoiu și 1. Rația. 
Ih looul lor au fosț aleși membri în co
mitet d-nii preoți: G. Babeș din Sohodol 
și M. Micu din Poena sărată.

Comisiunea însărcinată cu esaminarea 
raporturilor, constătătâre din d-nii L. Puș- 
cariu și N. Manoiu, îșl ceti darea sa de 
sâmă prin d-1 N. Mănoiu, făcând de-odată 
ou acâsta și unele interpelări și observări 
critice, oarl atât de mult contribue la deș
teptarea interesului și la încordarea zelului 
unei societăți.

Membrii ordinari noi cu câte 5 fl. s’au 
înscris d-nii: Beniamin Clococian comersant, 
Nic. Nicoră not. în pens., Avisalom Strimtu 
cherestegiu, Nic. Vodă învăț., Nic. Pop sen. 
proprietar, George Cârlan not., — toți din 
Tohanul veohiu; Leonte Pușcariu preot în 
Sohodol, G. Enescu preot în Șimon (Bran). 
Apoi mai mulțl membri ajutători, printre 
cari aminteeo oa o plăcută raritate pe d-ra 
Cornelia N. lop, oare încă s’a inscris ca 
membră nu taxa de 2 fl. Cu totul s’au în- 
cassat 136 fl.

Forte interesantă și bine venită a fost 
propunerea d-lui preot local G. Thomas, ca 
în viitor agenturile de prin comune,— cari 
în acest despărțământ sunt constituite înoă 
de mult, fără ca însă să fi dat vre-un sămn 
de viâță pănă acum, — afară de obicinui
tele taxe de membri să fiă datâre a face 
pentru scopurile Asooiațiunei câte-o colectă 
de cel puțin 1 cr. la an de fiă-care locuitor ro
mân, fără deosebire de sex ori etate. Nimenea 
inse nu va puți contribui la acistă colectă 
mai mult de 10 cr. la an de persona. Pro
punerea acâsta a fost mai întâiu esplioată 
de dl. Gr. Maior, redactor al „Gaz. Trans." 
și apoi susținută cu mult efect de dl Pom- 
piliu Dan, profesor în Brașov. Adunarea a 
primit’o unanim, âr comitetul s’a îndatorat 
a-o pune în aplicare încă cu înoeputul 
anului viitor.

Altă hotărîre interesantă este aceea 

ca în anul viitor, cu ooasiunea adunărei 
despărțământului, ce se va țină la Bran, 
să se arangeze o esposițiă de vite, luorărl 
de mână (țesături, cusături etc.), pâme și 
alte producte economice, pentru cari între 
esposanțl se vor împărți și prem’i.

O disertațiune a d-lui G. Thomas, ze
losul parooh din Tohanul veohiu, a fost de 
tot interesul. D-sa sbiciui nepăsarea 6 ne- 
nilor noștri și arătă ou oifre, cât de mio 
este la noi numărul bărbaților, cari asudă 
și jertfesc pentru căușele culturei ndstre 
naționale, în timp ce mulțimea poporațiu- 
nei, ba ohiar și a âmenilor noștri fruntași 
stau nepăsători și prin nepăsarea lor îm- 
pedecă înaintarea oausei și desouragiază pe 
cei harniol și silitori. Disertatiunea d-lui 
Thomas, care fu oălduros aprobat și feli- 
oitat, a produs mare efect.

Adunarea a durat vre-o patru âre și 
s’a sfirșit cu oăldurose urări de „să trăâscă" 
la adresa d-lui direotor N. Garoiu și a co
mitetului.

Raportorul.

Lupta pentru limbă în Bucovina.
Comitetul Societății politice 

„Concordia11 din Cernăuți adresAză 
Românilor bucovinenj următorul 
apel, pe care ar trebui se și-l pună 
la inimă toți Românii:

Fraților Români bucovineni!
Este fapt istoric deplin documentat, 

oă dela anul 1774 pănă pe la fiuea primu
lui deceniu al seoolului present, afară de 
limba germană, oare se folosia numai în 
trebile interne ale oficiilor împărătesei, ro- 
mănisca a fost singura limbă, în oare s’a 
administrat țâra nâstră. Insă incorporarea 
ou Galiția dela 1786—1848, urmată de-o 
sistematioă persecutare a limbei române, a 
causat naționalității nâstre desastre, ale că
ror funeste urmări le vedem și astădl prin 
unele comune, unde spre esemplu întâlnim 
țărani, cari astădl numai rugăoiunile le mai 
spun românesoe. Astfel treoutul și presan
tul ne sunt martori vii, oă neglijiarea lim
bei nâstre a fost și este causa oelei mai 
mari și mai durerâse rane de pe corpul 
nostru național. Deci la vindecarea aoestei 
rane mortifere datori suntem noi toți Ro
mânii bucovineni să aplicăm remediile ne
cesare ou insistența, ce o reclamă mântui
rea oorpului nostru național de pericolul 
morții.

Remediul oel mai sigur ne este ga
rantat prin legea fundamentală de stat din 
21 Decemvre 1867 (f. 1. i. Nr. 142), anume 
articolul 19 care cjice: „Tote poporele im- 
perului sunt egal îndreptățite, fiă-care popor 
are dreptul nealienabil la conservarea și cul
tivarea naționalității și a limbei sale.u Egala 
îndreptățire a tuturor limbelor țărei în 
soolă, oficiu și în viâța publică statul o 
recunosoe. In provinoiele unde looueso mai 
multe națiuni, șoolile publice au a fi ast
fel întocmite, oa fiă-oărei națiuni, fără a fi 
silită a învăța a două limbă a țărei, să i-se

că de vr’o trei ani și mai bine nu se mai 
văzuseră.

Pe atunci numai ochișorii ce erau de 
Floarea; âr acuma uite ce făcuse vremea 
în trei ani: fraga cea mai mândră, numai 
bună de cules și de mușcat.

Lumea prinsese a porni. Căruță, după 
căruță, car după car, stârneau colbul, care 
se făcea auriu în bătaea sorelui gata să 
apuie.

l£r din dâl, pe tâte drumurile, care 
se năluciau ca nisce șerpi tolăniți, răsunau 
chiote și cântece ale celor ce se duceau 
pe acasă.

Pe zare rămăsese acuma ca o coronă 
de văpăi; din înălțimi unde se închidea la 
față albastrul, picurau întunecimi ușore de 
amurg. Lucâfărul făoea loc luminilor lui 
sclipitore într’un colț depărtat al văiei.

ilcă hora cea din urmă să sparse.
Oancea strînse pe Floarea de dege

țelul cel mic, cătâ la densa cu rîsul pe buze, 
cu licăriri de foc în ochi și-i grăi încetișor...

— Apoi ne-om mai vedea, Floreo?...
— Dâcă-i vrea Bădică... șopti ea.

— Mai fă-te une-ori sera pe la colțul 
gardului, așa într’o doră, c’apoi după cu
les... mare-i Dumnedeu...

— M’oiti face...

Ecă-i singuri pe Gligore și pe Oancea 
suind drumul rîpei.

— Bine că te-ai întors, Oanceo, îi 
grăi Gligore. Calea spre casă mi-i mai 
veselă, și pașii n’o să-mi mai răsune a 
pustiu....

— Apoi, tătucă, m’am întors... Am 
scăpat de oștire și de acum al dumitale 
oiii fi...

— Da de fata lui Bontea cum dai cu 
gândul, puiîi de tâlhar, ce-mi ești?

— Eu socot, tătucă bre, că nu i-ar 
ședea rău să înflorâscă pe bătătură la noi hai?

— Te-o și prins ? rise Gligore cu drag.
— Apoi de, tătucă, însurătorea de 

vreme și mâncarea de diminâță, nu sci 
vorba ceea?

— Să v’ajute Dumnezeu, dâcă-i pe 
SLȘăa • ••

După cules, nuntă...

— Asta i-am cântat’o?... Bre, da me- 
litar mai ești!...

— Cum îi stă bine rumânului, tătucă...
In sâra aceea, pe când stelele se aprin

seseră sus, puzderiă, — printre nuci, de la 
ferestrele casei lui Gligore, străluciau nu
mai două steluțe, străluciau tainic și lumi
nau acolo bucuria a doua snflete dornice 
unul de altul.

IV
Și, vremea ’șl vremuia caierul de dile... 

Rîpa Caprei e plină de omăt; mai să nu 
cunoscl, dâcă n’ai fi deprins cu locul, că 
primejdia mare ți-ar fi fost de-ai fi pus 
piciorul să treci de-a dreptul.

Albă și singuratecă, cu acoperămân
tul de șindrilă înegrită, casa lui Gligore 
sclipesce acolo, pe muche, printre copăcăria 
rămasă gâlă pușcă.

Fiă-care pom par’ c’ar închipui cine 
scie ce soiii de lighiână, cu gâtu ’n jos, 
cu capu ’n omăt și cu gaidaracele ’n sus, 
care de care mai sucite, gata să te prindă 
’n ele de cum bate vântul, așa de fioros, 
ce se mișcă.

Tâte celea 's albe, puse par’ că în 
prostiri de pânză bine ghilită, ca pentru 
botez la creștinătate nouă.

Firesce! N’o să viă ca mâni primă
vara ? Și mai creștinătate nouă pentru Fire 
ca primăvara cea pornitore de viață?

Din horna casei se prelinge în sus un 
firicel de abur, din jarul mare de pe vatra 
din tindă.

Costreiă, pe prispă, —învălit în blana 
lui, pentru care n’a dat la jidan nici o les- 
caie, — nu mai sâmănă a câne. Mai de
grabă ți-s’ar năluci aricii! ori altă bâzdâ- 
ganiă.

De cu nâpte se cam pornise ou ger, 
sci, ca să-și aducă aminte Iarna de gerul 
Bobotezei, ce-șl făcuse vacul.

Sârele însă se ridicase sus, cuprinsese 
valea și strălucea pe fite-ce fulg de omăt. 
Miile de mii de steluțe îți luau vădul.

Ecă de după cotul dâlului în spre 
casa lui Gligore, un rumân voinic și tînăr. 
Gerul îi sădise bujori înfloriți pe amândoi 
obrajii cei bucălațl.

Haide-hai la dâl pe pârtia cu greu 
croită, ajunse în dreptul casei. 
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pună la disposițiă mijlâcele neoesare pen
tru desvoltarea în propria sa limbă. “

Relativ la oestiunea ce ne preocupă 
am mai pută cita și enunciațiunl positive 
făoute de saorata personă a Monarohului, 
precum și ordinațiunile ministeriale res
pective, date special pentru Bucovina, însă 
articolul 19 al legii citate vorbesce atât de 
clar, încât și cel mai simplu om trebue să 
înțelâgă, că eseroitării dreptului limbei 
nâstre nu i-se pâte pune absolut nici un 
impediment. Și impedimente totuși i-se pun 
de facto, dâr pe basă ou totul arbitrară.

Etă motivul, care îl îndâmnă pe co
mitetul societății politice „Concordia14 de a 
apela la tetă suflarea românescă din Bucovina, 
oa să persistăm toți și fiă-care la respec
tarea dreptului nealienabil al limbei nâstre în 
soris și cu graiul viu, absolut in tote afacerile 
vieței publice și private. Apelăm și rugăm 
în special, ca toți membrii națiunei nâstre 
să stăruie energio și solidar, ca limba ro
mânescă să-ți ocupe dreptul său legal în 
tâte actele și corespondențele oficiilor oo- 
munale și parochiale, în tâte actele și răs
punsurile primite dela oficiile politice ale 
țării, în tote actele, corespândențele și sori- 
sorile de oaracter privat, îu tote tipăritu
rile cu carater de publicitate, cum sunt 
hârtiile poștale și formularele de tot felul. In 
chestia vitală a limbei să nu bagatelisăm 
nici un inoident, fiă el cât de mic. Asaltu
rile, ce se dau în timpul mai reoent din 
atâtea părți asupra limbei nâstre, trebue să 
ne deschidă la fiă-care ochii, că tocmai 
acesta este fortăreța, în care se află ascuns 
cei mai scump tesaur al vieții nâsțre na
ționale. In acest punct solidaritatea ndstrâ 
trebue\ și-și ajungă culmea.

Fraților Români bucovinenii Dâoă stră
bunii noștri, cum cj’oe Bonfiniu, între bar
bari trăind, s’au luptat mai mult pentru 
integritatea limbei decât a vieții, noi cari, 
stăm pe terenul solid al celei mai stricte 
legalități, să șovăim seu chiar să ne tupi- 
lam în dosul amăgirilor ? Atunci istoria 
ne-ar stigmatise cu drept meritatul epitet 
de sinucigașii înainte deol, fraților, solidar 
înainte 1 Când e vorba de luptă pentru 
drepturile limbei nâstre, gândul la viitorul 
nămului nostru să ne sgudue inimile ca un 
fior sfânt și prin creerl să ne fulgere cu
vintele : nEtsi fractus illabitur orbis, impa- 
vtdum me ferient ruinae!'L

Cestiunea lui Lueger în camera 
austriacă.

(Prin fir telegrafic.)

Yiena, 8 Noemvre.
Lățindu-se prin Viena vestea, că as- 

tădl se va pune în parlamentul austriac 
la ordinea cailei discuțiunea neîntărirei lui 
Dr. Lueger, mulțime imensă de popor 
se adună înaintea parlamentului și loourile 
din sala ședințelor camerei tâte erau 
ocupate.

îndată la începutul ședinței s’a des- 
bătut ^oestiunea Lueger14.

Steinwender (național german) inter- 
pelâză pe ministrul-președinte asupra mo
tivelor, oarl l’au făcut să recomande ne- 
întărirea alegerei lui Lueger. (Strigăte pe 
galerii).

Chlumetzky, președintele camerei, pro- 
vâcă pe cei de pe galeriă să tacă.

Steinwender, continuându-șl vorbirea, 
Zice, oă înzadar s’ar aduce motive pentru 
neîntărire. Se scie, că neîntărirea este de-a 
se reduoe la influința, pe oare o partidă 
din Ungaria și pressa ei tot-dăuna șl-o 
arâgă în Gestiunile interne austriace.

Robert Pattay provâcă pe guvern să 
spună motivele, cari l’au făcut să fiă con
tra întărirrei lui Lueger. De când se scie, 
că Lueger nu e întărit, miliția stă gata (Sgo- 
mot la antisemițl, Lueger se scâlă și strigă 
cătră miniștrii: Vorbește adevărul 1 Sgomot 
colosal).

Gessmann (arătând spre miniștri): Las’ 
că vă scâtem noi afară!

Pattay: E imposibil să nu fiă întărit 
un om cu oaracter nepătat, pe care l’au 
ales 73 diu membrii consiliului comunal și 
4/s din locuitorii Vienei. Nu se pâte ascrie 
faptul aoesta altei împrejurări, decât numai 
presiunei Maghiarilor, cari stau sub influință 
jidovâscă. (Sgomot grozav, strigăte: Kossuth!)

Contele Badeni, răspunc|end lui Stein
wender, dice, că guvernul nu este dator a 
spune motivele, cari după lege se țin cu
rat de puterea esecutivă. Pentru astfel de 
pași guvernul este răspunzător numai Ma- 
jestății Sale (Sgomot mare. Strigări: O ho !) 
Deolară, oă guvernul nu a aflat pe Lueger 
potrivit să-i dea în mâol puterea peste l’/4 
milion de locuitori ai Vienei (desaprobări 
sgomotâse la antisemițl). In fine Badeni 
declară, că respinge ori și ce insinuațiunl 
privitâre la amestec maghiar.

Ebenboch: Neîntărirea este a-se as- 
orie numai Ungariei, și deoă luorurile vor 
merge tot așa, atunci va veni timpul, ca 
Austria si fiă provincia Ungariei, er Viena 
comitat maghiar.

Prințul Liechtenstein face destăinuiri 
cu privire la alegerea de primar.

Lueger spune condițiunile sub cari 
guvernul ar fi fost aplecat a-l întări.

Când Lueger îșl sfirși vorbirea, mul
țimea de pe galerii începu a aplauda și a 
striga. Președintele dete ordin să se deșer- 
teze numai decât galeriile. Publioul însă, mai 
ales de pe a 2-a galeriă, n’a voit să iasă 
păuă ce servitorii n’au pășit cu putere sil
nică. Când Lueger eși din parlament, fu 
obieotul ovațiunilor și a demonstrațiunilor 
sgomotâse.

SCIRILE ȘILEI.
— 28 Octomvre.

Alegeri municipale. Astădi, precum 
soim, s’au săvârșit alegerile pentru între
girea membrilor representanței comitatense 
în întreg comitatul Brașovului. In despăr
țământul al 3-lea al cercului I electoral 
orășenesc (suburbiul Scheiu) au fost aleși 
următorii candidați români: V. Voina pro

topop, Iân Lengeru advocat, Dr. G. Baiu- 
lescu medic și V. Goldiș prof. Bărbați de 
înoredere au fost d-nii: L. Roman, Ion 
Stinghe, Sterie Stinghe și I. Coliban. In 
celelalte oercurl s’au ales tot oandidațl 
sași. In despărțământul al 5 lea al cercului
I. electoral orășenesc (Blumăna) Sașii au 
paotat ou Maghiarii, împărțind mandatele 
între sine în mod egal. Un singur Român, 
ales înainte ou trei ani, se află între cei 
12 representanțl ai acestui despărțământ.

Cabinetele de lectură, înființate prin 
diferite comune din Bucovina, se bucură 
de multă afluență în satele unde sunt în
ființate. In fiă-care Dumineoă și sărbătâre 
se adună poporul și ascultă cu încordată 
atenție lectura cjiarel°r S*  a altor scrieri 
folositâre. Bibliotecile încep a spori. ț>ia- 
rele române din Bucov’na implâră inteli
gența de-acolo să intervie, creând poporului 
aceste mijlâce sigure de progres.

—o—
Un frumos obiceiu străvechiu. Cor

porația brașovenilor din capitala Bucu- 
resol, representată prin negustorii fruntași 
G. Drăghiceanu, D. Popescu, I. R. Boroș, 
V. Orghidan, Dimitrie Popescu, etc., au 
sărbătorit, printr’un părăstas, Zlua d0 S-tul 
Dumitru, patronul breaslei. După servioiul 
divin oficiat la mitropolie de cătră S. S. 
archiereul Calistrat Orleanu, un mare du- 
măr de negustori de frunte s’au întrunit 
în magasinul d-lui G. Drăghiceanu, unde 
s’a servit o mică colațiune. S’au ridioat 
toasturi pentru prospetatea negoțului și 
pentru propășirea generală a țărei.

—o—
Nou act de grațiare. Cum se soie, 

Emil Semnecz, redactorul responsabil al dia- 
rului olerical „Magyar Allam“ a fost osân
dit astă-primăvâră la 8 luni înohisâre de 
stat pentru delictul de laesa Majestate. 
Semnecz împlinise pănă aoum 1 lună și 17 
Zile din psdâpsa sa, ZA0!0 treoute însă fu 
grațiat. Grațiarea se Zi00, că au cerut’o dela 
monarchul 38 de distriote protopopescl, și 
ea ar fi urmat fără soirea guvernului ungar.

— o —
Metodă de Vioră. Atragem atențiunea 

oercurilor musicale asupra escelentei Me
tode de vioră compusă de d-1 Robert Klenck, 
prof, la conservatoriul din Bucurescl. Acâstă 
metâdă, cu esplicațiunl în limba română, 
constă din șâse caete gradate și adeoă: 
caetul I posiția I-ă; caetul al 2-lea posiția 
I-ă; caetul al 3-lea posiția Il-a și a IlI-a; 
caetul al 4-lea posiția IV—VII; fiă-care 
din aoeste caete costă 2 Lei 50 bani. Caetul 
al 5-lea: Stadiul gamelor costă 3 Lei. Caetul 
al 6 lea oonține Partea speoială. Metoda de 
viâră a d-lui Klenck este aprobată ca carte 
didactică de Ministerul instrucțiunei pu
blice române. Se află de vânZare la tâte 
magazinele de musică.

Retragerea din circnlațiă a monete- 
lor de 20 și de 4 cr. Conform ordinațiu- 
nei ministrului de finance, monetele de ar
gint de 20 or. și oele de aramă de 4 or., 

vor fi primite de cassele și ofioiele de stat 
numai pănă la 31 Deoemvre 1895. Prin 
urmare aoeia, cari posed astfel de monete, 
să și-le însohimbe de timpuriu, ca să nu ră
mână în pagubă.

—o—
Inteligența română din Gurgliiu in

vită la petrecerea, ce se va da Dumineoă 
în 12 (24) Noemvre c. în șoâla română gr. 
cat. Intrarea; de persână 80 or., de familiă 
1 fl. 50 cr. Venitul curat e destinat în fa
vorul șoâlei rom. gr. cat. Comitetul aran- 
giator: Al. Stroescu, Mich. Stroescu, los. 
Moldovan cassar, Basiliu Rotar, controlor. 
Membrii: Gligor Bucur învăț. Nio. Petru, 
preot; — mâncările rămân în îngrijirea on. 
familii.

— o —
Băile de abur din Ioc, din oausa 

unor reparaturi, vor fi înohise în Z>1010 de 
11, 12 și 13 Noemvre n. o.

—o—
Călindarul Plugarului pe 1896 este 

unul dintre cele mai lăudate și tot
odată și cele mai eftine oălindare româ- 
nesol dela noi, având un cuprins fârte bo
gat, bine ales și întocmit întru tâte după 
trebuințele poporului nostru. D-1 I. Geor
gescu, colaboratorul nostru economic, și-a 
dat deosebită silință la partea eoonomioă 
a acestui călindar, aducând artioull, povețe 
și instrucțiuni fârte folositâre pentru plu
gari. Nu mai puțin alâsă este și partea li
terară, higienică etc. așa oă plugarul gă- 
sesce în acest călindar o călăuză bună și 
credinciâsa mai pentru tâte trebuințele 
vieței sale. Prețul este și de astă-dată nu
mai 25 cr. Cine comandă 10 esemplare de
odată, primesce al 11-lea esemplar gratuit. 
Comandele sunt a-se adresa Tipografiei 
editâre „4. Mureșianuu în Brașov, adăugând 
oâte 5 cr. pentru porto postai de fiă-care 
esemplar.

—o—
Musica militară va concerta de mâne 

înoepând în fiă-care Duminecă și sărbătâre 
la restaurantul Fleischer (Sorea). începutul 
la 7l/2 âre. Intrarea 20 cr.

—o —
Școla de pomi a d-lui Ladislau Dngh- 

vâry din Czeglâd, pe care o anunțăm din 
nou pe pagina din urmă este după cum 
ni-se scrie una dintre cele mai bogate 
scâle de pomi din Ungaria, avend o estin- 
dere de 121 jugăre cu o mulțime de po- 
mișorl frumoși, sănătoși și de soiul cel mai 
nobil, de unde la comande se trimit bine 
pachetațl și pentru prețuri moderate. Scâla 
de pomi a lui Unghvâry e pe pământ humos, 
ceea ce faoe, ca pomișorii să se prindă mai 
ușor. La cerere se trimite gratuit catalogul 
cu soiul și prețurile pomișorilor.

—o—
6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pâte procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresă preparatele lui Moli, 
provecjute cu marca de contravenție și subscriere.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui C. E. în Bedcherecul-mare. D-1 loan cav. 

de Pușcariu locuesce în Bran (pe unguresce: 
Torcsvâr, comitatul Făgărașului; Posta în loc).

Ghiomoltocul de pe prispă sări și lă
tra odată, er dâcă vădii cine-i, se făcu la 
loc, fără păsare.

Ușa casei se deschise și în prag se 
ivi, drept dragul să privescl și să te mi
nunezi : se ivise o nevestică, frumâsă de 
pica, cu rîsul pe buze, cu vrajă în căută
tura dulce a ochilor, și numa ’n cămășuța 
albă cu arniciîi negru, care abea ținea nuș’ 
ce burdușele de ți-se lipiau Ochii de ele.

— Ci haide, Oanceo, că-i sârele la 
prânZ— grăi nevasta cu graifi de miere.

— Haide hai, 6oa viu, răspunse voi
nicul. Omătul ista lungește rău calea...

— Dă, ce să-ți fac, bărbate; satură-te 
de rîpa Caprei... rîse Floarea cu înțeles 
ascuns.

— Nu mă satur, leică dragă, că-i loc 
de baștină, grăi Oancea, suind pe prispă, 
și când se dădu pe lângă Floarea, îi dădu 
și-o sfârlă peste un drăcușor de bumbuleț, 
care undia în mijlocul unuia din burdușele.

— ȘeZl bine, blăstămatule, îi grăi fe- 
rindu-se o lâcă înlături, și pe urmă îi făcu 
brațele cele albe salbă împrejurul gâtului.

Oancea o sărută pe amândoi obrajii, 
iî petrecu un braț pe după mijlocelul strîns 
în bete și întră în tindă.

Ușile de la odăi erau înlături.
Unde le mai cunosceai?
Par’că trecuse o mână de Zan&, a?a 

rânduială cu noimă se făcuse într’ânsele.
Stivele străluceau, de albe ce erau 

prostirile și fețele de perne; tâte velințele 
îșl aflaseră boiul de pe când ieșiseră din 
răsboiă; măhramele, albe și galbene, par’ 
că ierau atunci scâse din lapte și din aur.

Mirosia în casă a curat și a bună căs- 
niciă.

— Unde-i tătuca? întrebă Oancea.
— Ci-că să nu-1 așteptăm. I-am pus 

în desagă mămăliguță și brânză, o lecuță 
de slănină și o bucățică de pastramă, și 
pe ici i-a fost drumul, cu pușca subțiâră.

— Care va să Zică suntem singurei... 
rîse Oancea și prinse e se șterge pe buze.

— Ce mi te lingi așa pe botișor ca 
un motan, bade Oanceo ? grăi Flârea, și-i 
dădu una cu cotul.

— Apoi, leică Flâreo, tare mi-ar fi 

dor de-o lecuță de guriță dulce, dâcă ți-ar 
fi gurița acasă...

— Nu-i acasă, nu-i, rîse Flârea cu 
gura ceea care-țl punea un dram de ulu
ială în cap, când și-arăta dințișorii mărun
ței, desișorl și albi ca spuma laptelui.

— Eca taci, nu-i acasă? Da dâcă 
i-am trimete răvaș să vie?

— Scrie-i, că ești cărturar, D-ta bădică.
— Ii scriu cu slove de miere pe file 

roșii de trandafir.
Și unde-mi apucă amândoi obrăjorii 

bucălațl ai Flârei; și unde mi-se lipi atunci 
gură mică de căuș lângă gură mică de 
căuș, de răsunară odăile.

Și țoc! și țoc! că iera la foc.. Ierau 
tineri, îndrăgostiți unul de aiul, cu casa, 
casă; cu masa, masă..

Sărăcia crăpa de ger afară, pe rîpa 
Caprei... Nevoile lătrau departe, ca lupii 
în pădure, înfricoșați să se apropiă de o 
oasă păZită bine.

— Valeu! strigă într’un târZiu Flârea, 
o fi căZut de tot apa în ceaun...

Roșie-roșiâră, ca o căpșună câptă, vo- 

iâsă oa o ciocârlie, îi dădu lui Oancea o 
lăbușoră de mâță alintată, și fuga la ceaun...

— O fi ajuns răvașul, Flârea bădiței ? 
rîse Oancea c’un rîs șugubăț.

— AuZl, blăstămatul, ce verbă, dac’o 
ajuns!.. grăi Flârea... Nu vădușl gurița in
trând pe ușă mai adiniâre? Nu-țl dădu 
bună-vremea? Nu-țl aduse miere ’n gușă 
și ’n urcior apă din is vor? Numa ci-că o 
întâlnit pe drum un ticălos de fluture ghe
bos, care-o mușcat’o o lecuță cam în șagă, 
cam într’adins...

Grăia și cu făcălețul învârtia mămă- 
liguța; er para focului îi îmbujâră și mai 
tare obrajii.

— Vai de mine... glăsui Oancea, o 
mușcat’o ?... Apoi să ferescă DumneZeu 
sfântul, să Zăresc eu vr’un fluture de ceia 
năzuind la ce nu i-se cade, oă-i rup ari
pile și-l gheboșez și mai și...

— Bre! așa ești de zuliar?...
— D’apoi cum socoțl!...
Flârea neteZi cu lingura mămăliguță, 

mai puse o clipă ceaunul pe pirostrei, și 
pe urmă îl răsturna d’asupra unui talger
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„Fundațiunea iubiților răposați “ 
din Brașov.

(Dare de samă despre administrațiuneafiindațiunii 
iubiților răposați, conform § 5. din statute.)

Făcutau un lucru bun lui Dumnedeu 
și omenilor Domnele: Zoe Ciurcu, Maria 
Popea, Catinca Pușcariu, Zoe Damian, și 
Lucia V. Bologa. Domnele acestea în 23 
Septemvre 1890 au trimis subsorisului o 
adresă cu 60 fi. v. a., cu dorința să interviu 
la Comitetul parochial din Cetatea Brașo
vului pentru înființarea unei fundațiuni a 
iubiților răposați, cu soopul: de-a abate pe 
Români a mai risipi banii lor pe cununi 
său corone de flori, oe s’au obiolnuit a se 
pune pe sicriu și pe morminte, și în locul 
acestora, prețul lor să se dea drept oorâne 
neperitore la numita fundațiune, în folosul 
școlarilor români săraci.

Dorința aoâsta adusă fiind la cuno- 
soința Comitetului parochial, a fost ou o 
deosebită satisfaoțiune primită. Comitetul a 
făout statutele necesare, pentru regulamen- 
tarea fundațiunei, și le-a supus Sinodului 
parochial din anul 1891. Acesta cu bucurie 
le-a primit și a dispus să se așternă Ven. 
Consistor archidiecesan, care sub Nr. 619 
din 1891 le-a aprobat.

Fundațiunea din cestiune este deci 
pusă sub scutul biserioei române gr. or. 
din Cetatea Brașovului, și administrarea ei 
are să fie în sensul statului organic.

Statutele prevăd scopul care e : ajuto
rarea școlarilor români săraci; fundațiunea 
se formâză din ofrandele pentru corone ne- 
peritâre și din contribuirl; se administreză 
după statutul organic; sumele incurse se 
ohiteză publioe; venitele 4/s ae dau îu fl
oare an școlarilor români săraci. Când ve
nitele vor ajunge o sumă însemnată se va 
înființa un convict. Numele celor reposațl 
și celor vii, cari au dat prețul coronelor 
să trec în cartea fundațiunii. In Dumineca 
după 11 Oct. se face parastas pentru cei 
morțl și rugăoiunl pentru cei vii.

Patru ani sunt numai de când s’a în
ființat aoâstă fundațiune și fondul ei a ajuns 
la svma de 640 fi. v. a.

Nu putem a nu esprima și cu acest 
prilej recunoscință intemeetorelor funda
țiunei și contribuitorilor de corone nepe- 
ritdre, ale căror nume sunt petrecute în re
gistrul fundațiunei.

Rațioținiile fundațiunei, după ce în 
fiă-oare an au fost supuse Sinodului paro
chial, s’au fost așternut și Ven. Consistor 
archidieoesan, care pentru anii 1891, 1892 
și 1893 a dat comitetului și Sinodului pa
rochial absolutoriu sub Nr. 3817 din 1894.

S’a făcut parastas și rugăciunile pre
scrise—conform § 6, din statutele funda
țiunei—în fiă-care an în Duminioa Sfinților 
Părinți cea după 11 Octomvre; sevârși- 
tus’au la Sf. liturgii și rugăoiunile pentru 
viâța și sănătatea celor vii, cari au con
tribuit la fundațiunea acâsta ; s’au ținut în 
tcți anii cuvântări funebrele întru aducerea 
aminte despre vrednicia și faptele bune ale 
acelor iubiți răposați.

Procentele 4/5 ale capitalului acestei 
fundațiuni dela înființarea ei pănă acjl le-au 
folosit școlarii români săraci. In anul 1893 
în diua pomenirei morților, la recoman
darea On. Corp profesoral s’a dat oa ajutor 
școlarului orfan și eminent Miron Goga 16 
fl, v. a. In anul 1894, în aceeași fli, tot la reco
mandarea acelueașl corp s’a dat ajutor soo- 
larului sărac și eminent Neculae I. Căl- 
dărea 18 fl. In acest an s’a oerut On. Di- 
recțiunei a Soolelor lomâne medii ane re
comanda un școlar român, care are să pri- 
mâscă 21 fl. 50 cr.

In proporția orescerii fondului, cresce 
și suma de ajutorare, încât curând vom 
ajunge—deoă Românii vor fi înțelepți—să 
putem ajutora mai mulțl soolarl sărmani și 
să îndeplinim ceea ce au dorit D-nele fun- 
datâre: un convict, unde să-și aibă prânzul 
și cina toți școlarii români săraci, cari stu- 
diâză la scolele secundare din Brașov.

Ast-fel toți Românii de inimă cei ce 
doreso ușurința traiului soolarilor h'psițl, se 
pot convinge, că ofrandele lor depuse în 
memoria iubiților reposațl dau rodurl vred
nice de oonsiderat.

B. Baiulescu.

Adunarea generală
a „Reuniunei învățătorilor rom. gr. or. din 
Districtul al X-lea (Brașov), al Archidie- 

cesei Transilvaniei*.
Brașov, 18 (30) Octomvre 1895.

(Fine.)

Ședința III. A treia ședință s’a des
chis Marți, în 26 Sept, v., după orele 9 a. 
m. In s.ala de ședințe se afla acum un nu
măr mai mare de membrii, ca în ședințele 
de Luni.

îndată după deschidere, s’a cetit, prin 
secretarul N. StoicovicI, procesul verbal 
luat în ședința a doua, care pe lângă unele 
mici modificări stilare se verifică.

Se pune la ordine tema : „ Uniformita
tea terminologiei în obiectul limbei materne'1. 
Asupra temei acesteia, comitetul presentâză 
adunării un elaborat, pregătit cu multă 
pricepere de o comisiune esmisă din sînul 
despărțământului I-iu al reuniunei, în per- 
sonele d-lor: loan Popea, loan Dariu, 
George Ludu, Anast. Bârseanu și Nicolae 
Oancea, care se cetesce prin vice-președin- 
tele I. Dariu, ca referent al comisiunei. Ce
tirea acestei lucrări, plină de indigitărl 
practice, a fost urmărită din partea mem
brilor reuniunei cu cel mai viu interes, și 
ascultată cu rară atențiune. La discusiu- 
nea, ce a urmat asupra ei, membrul 1. Te- 
culeseu, învățător în Râșnov, mulțămesce 
în termini caldl comisiunei pentru zelul do
vedit cu elaborarea acestei lucrări, atât de 
foloritore pentru învățătorime, și îșl esprimă 
părerea, ca adunarea să dispună tipărirea 
ei pe spesele „Reuniunei", pentru ca învă
țătorii să se potă folosi de ea.'

Subsemnatul încă sprijinesce acestă 
propunere, cu adausul, ca să fîă predată 
mai înainte de tipărire și corpului profeso

ral dela școlele medii din Brașov, spre a-șl 
da părerea asupra temei cetite, dorind, ca 
corpul învățătoresc și cel profesoral să lu
cre mână în mână pentru progresul nostru 
cultural. D-l Iosif Aron doresce, ca tema 
să se tipărâscă pe spesele reuniunei, dân- 
du-se ast-fel ocasiune fiă-cui de a-șl face 
critică și reflecsiunile sale. Mai vorbind și 
d-nii: Bellissimus director, Anast. Bârseanu, 
I. Vătâșanu, autorul lucrărei d 1 loan Dariu 
promite a-o tipări pe spesele sale proprii 
și a o distribui gratuit tuturor membrilor 
reuniunei, oeea ce se ia din partea adu
nării cu deosebită plăcere la cunoscință.

Urmeză prelegerea practică asupra 
„Sobolului", pertractată și în despărțămin- 
tele reuniunei. Membrul comitetului Candid 
Mușlea, invitat fiind de adunare, cetesce 
prelegerea sa, lucrată cu multă cunoscință 
de causă pe basa lucrărilor intrate dela 
despărțămintele reuniunei. Prelegerea a fost 
de tot interesantă și peste așteptare de 
practic predată. Directorul Bellissimus ob
servă, că ar fi fost bine, dâcă autorul în 
lucrarea sa, ce a cetit, ar fi indus și răs
punsurile la întrebările cuprinse în temă, 
căci atunci la o eventuală tipărire s’ar pută 
lua pe deplin folosul. D-l Dariu laudă pe 
autor pentru reușita sa lucrare, în care nu 
a întrelăsat de-a da atențiune și părții ide
ale a lucrului, intercalând, printre subiec
tele reale, narațiuni și poesiore nimerite și 
frumose, cari prin firea lor influințeză ne
spus de mult asupra inimei elevului.

In urmă membrul Aron propune vo
tarea mulțămitei protocolare, eeea-ce se și 
primesoe.

Ședința IV a. După constatarea mem
brilor presențl și după cetirea procesului 
verbal al ședinței a IlI-a, care se verifică 
fără observări, se pune la ordine tema: 
„ Cari sunt manualele cele mai practicabile din 
obiectul limbei materne, spre a pute fi folosite 
cu succes în școlele nâstre elementare?" lu
crată în despărțămintele reuniunei.

La propunerea comitetului se cetesce 
asupra acestei teme prin d-l Vasile Mun- 
teanu, învăț. în Satulung, un elaborat de 
tot vast și interesant, luorat pe basa ope
ratelor inourse la despărțământul prim al 
reuniunei, prin o comisiune a sa conscă- 
tătâre din d-nii: Vas. Munteanu, D. Dogar, 
A.. Bârseanu și H. Popoviciu. Aoâstă lucrare, 
după-ce indică la început condițiunile pe
dagogice, cari ar trebui să le întrunâscă 
fiâ-ce carte menită a promova învățămân
tul limbei materne, face o recensiune amă
nunțită asupra manualelor esistente, și cu 
aoesta în legătură recomandă ca manuale 
mai practicabile pentru propunerea limbei 
materne următorele: a) „Abecedarul" lucrat 
de „mai mulțl prietini ai șoolei", b) „învă
țământul intwtio" de Borgovanu; o) „Căr
țile de cetire" de „mai mulțl prietini" și 
d) „ Gramaticele d-lor Manliu, Macsim și 
Dariu".

Operatul acesta, lucrat cu destulă cu- 
noscință, este ascultat cu viu interes din 
partea adunării, âr autorilor li-se voteză 
mulțămită, și in special d lui Vasile Mun- 

teanu, pentru resolvarea bună a unei teme 
atât de grele.

La cererea unui membru, adunarea 
primesce suspinderea ședinței pe 10 mi- , 
nute.

După redesohidere, presidiul pune la 
ordine cetirea raportului special al comi
tetului asupra temei: „Care ar fi materia
lul cel mai potrivit din obiectul limbei ma
ghiare pentru șcâlele nâstre poporale, împăr
țirea lui după cursuri și modul de predare?", 
oare cetindu-se prin secretarul reuniunei, 
să ia în general la ounoscință și se dis
pune, ca în conformitate cu propunerea 
comitetului esprimată în acest raport, să 
se dea cetire elaboratului lucrat de mem
brul N. Lepedeanu pe basa a 4 luorărl a 
despărțămintelor reuniunei, ca unul ce e 
mai complet și mai bine reușit. D-l Le
pedeanu, cetindu-șl lucrarea, e ascultat ou 
multă plăcere din partea adunării, oare’i 
esprimă mulțămită pentru multa silință, 
ce și-a dat, de a-se ocupa cu tractarea 
acestei teme.

Avea să urmeze acum pertractarea 
temei: Disousiune asupra proiectului de 
„Begulameut pentru organisarea învățământului 
in Metropoliă", peste care însă se trece la 
ordinea cjflei în urma unor deslușiri mulțu- 
mitore date de secretarul I al reuniunei.

Urmâză raporturile diferitelor oomi- 
siuni alese în ședința primă : D-l G. Fulea 
raportâză în numele comisiunei pentru în
scrierea membrilor noi, că în urma multe
lor silințe, oe și-au dat, li-a succes a în- 
eassa suma de 9 fl. 50 cr. de pe la diferiți 
perochienl, cu adausul de-a fi și dânșii 
considerați oa membrii ajutători ai acestei 
corporațiunl.

Urmâză raportul comisiunei însărci
nate cu esaminarea raportului biblioteoa-, 
rului. Raportor Irodion Frateș. Peste pro
punerile aoestei comisiunl, dintre cari cea 
mai importantă a fost: oa adunarea să 
decreteze biblioteca reuniunei de ambulan
tă, să trece la ordinea cplei de-ocamdată, 
pănă când biblioteca se va mai spori prin 
opuri de valâre. Se primesoe însă propu
nerea bibliotecarului Iosif Aron, ca comi
tetul să pregătâsoă un catalog tipărit asu
pra tuturor cărților, ce compun biblioteoa 
reuniunei.

Să pune la ordine raportul comisiu
nei însăroinate ou oensurarea socotelelor. 
Raportorul Aurel Popoviciu, pe basa soco
telilor primite, cari de alt-fel sunt cât se 
pote de esacte și de consoiențios pur
tate din partea oassarului, d-l I. Macsi- 
milian, preot și învășător în StupinI, con
stată, că fondul reuniunei posede la finea 
acestui an suma de 2567 fl. și 29 or. La 
propunerile acestei comisiunl se iau urmă- 
torele disposițiunl:

a) Toți, restanțierii cu tacse la fon
dul reuniunei, cari au repășit din șirul 
membrilor acestei corporațiunl, să se ștâr- 
gă fără a li-se mai pretinde restanțele.

b) D-nii protopresbiterl ai traotelor, 
ce aparțin raionului reuniunei nâstre, pre- 
oum și președintele actual al Reuniunei,

mare de lemn. Când ridica ceaunul, mă- 
măliguța se ivi ca o bucată rătundă de 
aur, și prinse a aburi de jur împrejur.

— Lasă nu mai fi zuliar, bădiță, că 
la nem bun nu se prinde buruiană streină. 
Ia fă-mi-te ’ncoce și nu înghiți în sec de 
poftă...

El de-o parte, ea de altă parte a 
mesei cu picidre, mi-se așe4ară jos și în
cepură să ’mbuce așa, că nu te-ai fi vrut 
nici sătul în tinda lor și nepoftit la masă.

— Ce făceau alde tuca și mămuca? 
întrebă Florea.

— Apoi ce să facă ? Cum îi soi... Ho
dorogesc mereu că, ci-că pentru ce nu ne 
facem casă în sat... să fim aprope unii de 
alții ?

— Și dumnâta ce le-ai 44S> bădică ?
— Ce să le die ? Le-am dis că nu sun

tem la capătul pământului... Nu-i așa, Flo- 
rica bădiței? Ce ne pasă nouă, că nu sun
tem în sat ? Păr’că satul ne ține cald, âma,. 
ori de răcorâlă, vara?

— Mai așa!
— Ne-avem pământul aicea, ne cău

tăm de munculiță nostră; la horă ne du
cem și de-aicea când îi vorba de jocă...; 
la alde dumnâlor âr ne ducem, când ni-se 
face dor...

Ce tot ne rod urechile, cu mutatul 
în sat ? Ba 4§u, Floreo, adecă nu ni-i nouă 
bine aicea?

— Ba tare bine, bădică... 44C eu dim
potrivă ?

— Dumnâta nu $icl; da uite, să-ți 
spuiil drept, tat’tu și măta mă cam scot 
din pepeni une ori... Nu-mi întră mie în 
bostan, ce le-ar fi lor decă adecă ne-am 
strămuta în sat? Ci-că prea ești dumnâta 
singurică, nevastă tînără; ci-că prea nu te 
văd rubedeniile...

— Ei, și dâcă nu mă văd? grăi ea.
— Asta socot și eu... Și pe urmă, cu 

vremea, las’ c’om face noi cătun acolea, 
după cum s’arată semne... Ia numai să ni
se pornâscă nâmul.

— Tacă-țl gura, bădică, ce? vrei să 
faci un sat întreg?

— Apoi dac’o vrea Dumnedeu... Las’ 

că nu i-I frică rumânului de odraslă... Tu 
să-mi trăiesc!, nevastă...

— Apoi să ne trăim unul altuia bă
dică....

Se închinară și se sculară de la masă. 
V.

In casa lui Călin Bontea din TutuenI 
se strînseseră, pănă la al nouăleu nein, ru
bedeniile tote.

Florea nu mai putea de veselă, ce 
era, c’o să-și boteze băiețelul, ce i-1 dăduse 
Dumne4eu.

Numai măsa, lelea Mărilca, nuș’ oe 
avea de tot pufnia...

— Ia lasă cumătră Catinco, grăia 
unei muieri cu ochi de vulpe, că nu mi-i 
traiul tihnit... SocoțI, că puțin am alergat, 
când a făcut Florea? Să mă duc tocmai 
în dâl, la rîpă, cu moșă, cu ceea, ba cu 
cealantă, cu tote câte trebuesc la facere... 
Că de sciam c’o să rămâie acolo scula de 
ginere, nu-i dam pe Florea, să fi sciut, că 
nu’ș ce se întâmplă... Abia l’am înduplecat, 
după 4ile întregi de rogu-mă, să aducă bă
iatul să-l boteze în casa nostră.

— Ce l’o fi legând așa de rîpa ceea, 
nu sciu, grăi cu ciudă sora Mărilcăi.

— II lâgă, că i-I pământul acolo, soro, 
oe tot vă stricați vorba de gâba? s’ames- 
tecâ o vecină. Da cum au alțl omeni fete 
măritate cine scie peste câte dâlurl și nu 
se mai vaetă ca dumneavostră!...

— Peste o miă de dâlurl, să fiă; în- 
cai a-șl scio departe. Dâr când o fugit alții 
cari erau la rîpă, toți omeni cu minte, și 
nâmul lui Cobârcea stă acolo cucuet, par’ 
că nu i-ar fi de-a bună, ți-i nu sciu cum 
să mai 4i°i--- Te pomenescl, că mai vine 
vr’un puhoifi ca mai acum nuș’ câți ani, 
și-i fură casa și lui, ca altora...

— Ia lasă, lele Măriico, vorba asta... 
Puhoitt cela le-o luat casele lor din vale; 
că de-o fi să viă pănă la casa Badei Gli- 
gore, s’ar prăpădi lumea..., mai grăi vecina.

— Apoi, pe dumnâta, lele Neago, nu 
te dâre inima să-ți ai nâmul lângă d-ta, 
că de! te-o ferit Dumne4eu de așa dor..., 
răspunse cam acriu Măriica. Și pe urmă, 
fite-care rumân cu nevoile lui; cine ce are 
să s’amestece?
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întru-cât nu sunt Membrii fundatori sâu 
onorari, se scutesc de-a mai plăti tacse 
reuniunei, de-ore-ce D-lor aduc destule 
jertfe și sacrificii pentru prosperarea Reu- 
niunei.

c) Membrii pregătitori, cari încetâză 
a plăti tacsele, să fiă șterși din listă, pen- 
tru-oa să nu se mai țină în evidența din 
an în an.

Ca budget s’a votut: venite 682 fi., 
■eșite 181 fi. v. a.

Ședința V-a. In ședința V-a, oare a 
fost și cea din urmă, comisiunea însărci
nată cu esaminarea raportului general al 
comitetului, raportâză, că comitetul a sa
tisfăcut tuturor însărcinărilor date de adu
narea gen. ultimă. La propunerile, ce co
misiunea și alțl membrii ai adunării le 
fao, să iau următorele hotărîrl mai impor
tante.

Iu cestiunea întrodueerei scrierii ver
ticale în looul celei piezișă folosită pănă 
acum în scâlele ndstre primare, care ces- 
tiune preocupă aoâstă reuniune mai bine 
de un an, și pentru a oărei realisare s’au 
făout înoeroărl pe lângă autoritățile nostre 
soolare, se ia hotărîrea, ca: „Comitetul să 
agite și mai departe acestă afacere spre 
a-o realisa. Asemenea se primesce și pro
punerea, ca: Comitetul să fiă autorisat de-a 
presenta procsimei adunarl generale un 
proiect de modificare a statutelor reuniu
nei. Mai departe se însăroineză comitetul 
de-a tipări anumite diplome pentru distri
buire la membrii fundatori onorari ai reu
niunei.

Apoi față de membrul N. Comșa, în
vățător în Tărlungeni, care prin neromâ- 
mescile sale fapte a dat ansă comitetului 
parochial din comuna, unde d-sa fruncți- 

-onâză ca învățător, se intervină pe lângă 
acâstă reuniune pentru a fi esohis din sînul 
-ei: „Adunarea cu adâncă părere de rău ia 
la cunoscințâ aparițiunea tristă cu învăță
torul N. Comșa, desaprobă și condamnă 
atari aparițiunl, și fără a oomite cas de 
.precedență în judecarea astorfel de cestiunl, 
reounosce de necorectă purtarea numitului 
■învățător, care dealt-cum .present fiind, n’a 
aflat de lipsă a reflecta nimic. Tot-odată 
.adunarea îi stă învățătorului și membrului 
.N. Comșa la disposiție, ca după-ce va pro
duce act de achitare din partea autorităților 
.superiore, unde încă e arătat, îl va reha- 
bilita în tot respectul și iubirea, ou care 
ÎDtimpină pe fiă-care membru consciu de 
-chiămarea s’a. In fine între sgomotose urări 
de „să trăescă“ se dă comitetului abso- 

> lutor.
Urmeză la ordine tema: Cultivarea 

-.Simțului de iubire al elevului cătră locul na- 
dal*,  lucrată de președintele reuniunei, d-1 
I. Popea. Pusă fiind la ordine acestă temă 
autorul ou glas puternic și cu cunoscuta-i 
putere oratorică, după-oe face o lungă și 
instructivă esoursiune pe câmpiile seiinței 
pedagodice, descrie ou amăruntul tote mij- 
locele posibile pentru a desvolta în elev 
simțul de iubire cătră looul natal. Religiu- 
nea, Limba română, Geografia, Istoria și *) Culese din mai mulți autori.

Sciințele naturale, tote i-au servit ca ra4im 
la desvoltarea temei, pe care la dorința 
adunărei, însoțită de espresiunea celei mai 
adânci mulțumite și recunosoințe, autorul 
promite spre sastisfaoția tuturor a-o și 
tipări.

La propunerile de sine-stătătore adu
narea cu bucuriă primesce invitarea făoută 
de învățătorul David Pop, ca adunarea ge
nerală viitdre să se țină în comna Poiana- 
Sărată. Asemenea se primesce propunerea 
făcută de membrul V. Munieanu „ca toți 
acei membrii, cari fără nici un motiv au 
absentat dela ședințele acestei adunări, să 
fiă arătațl respectivelor oficii protopopescl, 
cu rugarea de-a se pedesi conform statu
telor.

Ideia edării unui album în biografii 
și portrete ale membrilor actuali ai corpu
lui didactic român de sub corona S.-lui 
Ștefan la finea secolului, în care ne aflăm; 
sulevată cu căldură de valorosul învățător 
I. Dcwîw, se primesce cu însuflețire, promi- 
țendu-se, că reuniunea îșlva da tot suour- 
sul întru realisarea măreței idei.

In urmă, după oe se aduo prin vor
biri căldurose mulțumite d-lui preot I. 
Lencescu, precum și învățătorului G. Fulea, 
cari atâta au alergat pentru încuartirarea 
membrilor reuniunei, și cari au îatrunit la 
mesele lor ospitale pe ațâți 'din membri 
ai reuniunei, — între strigătele de „să 
trăescă“ ale membrilor, presidiul prin cu
vinte alese mulțumesca membrilor reuniu
nei pentru zelul și interesul arătat în de
cursul desbaterilor, și declară adunarea de 
încheiată.

Nicolae Bârsanu, 
secretar.

Cugetări și Maxime.*)
Noi ținem de sinceri pe aceia, 

cari vorbesc bine de noi, și de falsi 
pe aceia, cari vorbesc de alții.

*
N’ai prietin, nici rudă mai bună, 

decât pe tine însu-ți.

Sgârcitul sâmenă cu porcul, care 
nu e folositor, decât după morte.

*
Banul e ca ariciul, mai lesne 

de apucat, decât de păstrat.
*

Nu iubim mult, decât ce cunos- 
cem puțin.

*
Anii nu fac înțelepți ei fac nu

mai bătrâni.
*

Inima are cuvinte, pe cari ju
decata minții nu le cunbsce.

*
Femeia cea mai vrednică este 

aceea, de care se vorbesce mai pu
țin, și cea mai perfectă e aceea, de 
care nu se vorbesce de loc.

Cei mai rei dușmani sunt lin
gușitorii; și cei mai rei dintre lin
gușitori sunt pasiunile (patimile).

♦

Tote cesurile ne rănesc, er cel 
din urmă ne ucide.

*

Minutul, în care ne nascem, este 
un pas cătră mbrte.

*
Doue sărăcii, cari se unesc, fac 

câte-odată o avuțiă.
*

Omul reu e ca un cărbune ; decă 
nu te arde, te înegresce.

*
Un prost găsesce tot-deuna unul 

mai prost, ca se-1 admire.

Stipendii pentru sodalT și învățăcei ro
mâni meseriași.

Consistoriul archidiecesan din 
Sibiiu publică concurs pentru con
ferirea stipendiilor și ajutdrelor, ce 
sunt a se vota pentru an. 1896 din 
fundațiunea „Andronic". Anume:

I. Pentru învățăcei de orî-ce meseriă.
II. Pentru sodall, cari s’au eliberat în 

decursul anului 1895.
III. Pentru sodall, cari petrecând cel 

puțin 6 ani consecutivi la meseria lor, au 
dat dovedi despre desteritatea, hărnicia și 
capabilitatea de a deveni măiestri, prin 
acâsta se escrie concurs pe lângă următd- 
rele condițiunl:

Toți, cari voesc a concura la stipendii 
și ajutore au să producă în general: 1. 
Carte de botez; 2. Atestat comunal despre 
averea propriă și a părinților; 3. Atestat 
familiar dela parochul locului despre fa
milia părinților concurentului și, fiind și 
acesta căsătorit, și despre familia dânsului; 
în atestat are să se indice și aceea, că în 
familiă câți copii sunt minorenl, câți fre- 
cuenteză scola și câți se mai află la vre-o 
meseriă? 4. Concurenții pot fi numai Ro
mâni greco-orientall, născuțî în archidiecesă.

I. învățăceii să dovedescă: a) că au 
împlinit anul al 12-lea al etății; b) că au 
cercetat cu succes bun, cel puțin scola po
porală; c) că au încheiat contract cu mă
iestrul și că contractul s’a înregistrat în 
condica autorității industriale (la pretor ori 
magistrat). Contractul este a se alătura la 
concurs în original său copiă autentică.

II. Sodalii: a) că au terminat perio
dul de învățătură în decursul anului 1895, 
ceea-ce vor dovedi prin atestatul autori
tății industriale (§. 67 art. de lege XVII 
din anul 1884); b) că au purtare bună și 
fac spor mulțămitor în meseriă, acâsta o 
vor dovedi prin atestatul măiestrului, even
tual cu cartea de lucru; c) să arate prin 
atestat dela măiestru, .ce cunoscință de 
limbi mai au; d) aparținând eventual ca 
membri la vre-o reuniune de meseriași, să 
o dovedescă acesta prin atestatul dela res
pectiva reuniune.
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III. Sodalii, cari sunt în condițiuni 
de a deveni măiestri: a) să aibă certifi
catul de măiestru; b) să fi lucrat cel puțin 
6 ani consecutivi ca calfe, ceea ce o vor 
dovedi cu atestatele dela măiestri, la cari 
au lucrat, eventual cu cartea de lucru; c) 
în cerere să arate anume unde voesc a se 
aședa ca măiestri, ce fel de mijloce în bani 
mai au pentru a-șl începe meseria pe so- 
cotâla lor? In fine pot produce și alte do
cumente recomandatore.

Dela toți concurenții de orî-ce cate
goria se recere, ca cererile se fiă scrise și 
subscrise cu mâna lor propriă, și adresân- 
du-se Consistoriului archidiecesan greco- 
oriental în Sibiiu, aici cel mai târ4iu 
pănă la 31 Decemvre 1895 stilul vecliiu. 
Cererile înaintate după acest termin nu se 
vor lua în considerare.POVEȚE.

Cafea de mere. Din mere se pbte 
pregăti forte bun surogat de cafea 
în modnl următor: Tăiem mărul în 
bucăți mărunte, fără ca sîmburii și 
celulele lor se fiă delăturate, le us- 
căm și le prăjim bine, apoi le pre
facem în pulvere. Din pulverea acesta 
se ia o parte și din cafea asemenea 
apoi acestea amestecate la olaltă se 
fierb și așa se întrebuințeză, fără ca 
se se simtă amestecătură pulverei de 
mere. Se pbte lua și mai mult de
cât jumătate din pulverea de mere 
și mai ales pentru aceia este de re
comandat, cărora cafeua adevărată 
le strică.

*
Un nou mijloc contra ște>nițelor. 

Un nou mijloc contra ștelnițelor este 
amoniacul. Punem în odaia unde sunt 
acestea insecte neplăcute mai multe 
farfurii pline cu amoniac prin casă, 
apoi astupăm tbte găurile și deschi
zăturile, ce se află în casă și așa 
ținem închisă mai multe Zile odaia. 
Amirosul de amoniac se răspândesce 
pretutindenea prin odaiă așa încât 
străbate și cele mai micuțe crepă- 
turî. Ștelnițele tote pier de mirosul 
acela.MULTE ȘI DE TOATE.

Vrăbiile in Algeria.

Algeria și Statele - Unite se plâng 
amarnic în contra vrăbiilor. La ultima, șe
dință a societății așa numite de aclima- 
tațiă, d-1 Forest a adus esemple vedite 
de pagubele considerabile, pe cari le fac 
vrăbiile în Algeria și în Tunisia (Africa), 
unde sunt considerate ca o nevoiă tot așa 
de mare ca și lăcustele. In adevâr nu se 
mai pot întrebuința arborii, cari servesc 
de adăpost acestor pasări.

In Tunisia coloniștii pretind energic 
distrugerea liniilor de „Eucalyptus*,  cari măr-

— Nu m’amestec, vai de mine... Nu-țl 
fiă cu bănat, lele Măriico... Am 4^ ȘÎ eu 
așa, ca omu... Da dumneavostră faceți cum 
vă vine la soeotelă...

— Eu mă mir de Florea, că n’o trage 
inima să facă părinților pe voiă, luâ cu- 
vent nașă-sa.

— Florei i-o fost pănă să ne iasă din 
■ casă, grăi măsa. Ei i-o fost de bărbat, er 
-de tat’su și de mă-sa, ca de tat’su și de 
mă-sa îi e acuma.

— De, mămucă, răspunse Florea, 
blând și dulce, cum îi era glasul și firea; 
mie mi-i și de dumneavostră; der decă 
mi-i casa și rostul acolo, er sufletul mi-i 
■mulțămit, dă! Cum vreți să nu intru în 
voea bărbatului?...

— Firesce, par’că bărbatu-tău te-o 
făcut, te-o crescut și te-o îndestrat... Nu 
sciu pentru ce Dumnedeu ne-o mai dat 
copil; noi ca să-i ducem dorul, și el să ne 
amărescă... grăi Măriica cam cu glas îne
cat în lacrimi.

Florea ridică din umeri și se plecă 
.-spre Călinei, că începuse a miorcăi broscuța.

Ecă atunci întrară moș-Popa Neculaiiî, 
Andreifi Dascălul, Cârcea, dascăl din stânga 
și paracliser; doi flăcăi cu cazanul de bo
tez.....

— îra! strigă nașa, ia uitați-vă la 
Ion Bîroiță și la Paraschiv Gonă, ce cu 
drag aduc cazanu... Li s’o făcut băeților 
de botez, și lor...

— Apoi ni s’o făcut, lele Zamfiro, da 
uite că nu ne vor fetele, grăi Bîroiță, care 
era poznași, la vremea lui.

— Las’ c’abea v’o dat tuleele, rîse o 
muiere...

După dânșii întrară Călin Bontea și 
Gligore, socrii, Oancea și alțl rumâni din
tre rubedenii.

Puteau să între, că aveau odaiă să-i 
cuprindă.

De când biserica din TutuenI fusese 
dărîmată, după hram, ca să se clădescă în 
locu-i una mai mare și mai frumosă, nun
țile, botezurile să făceau pe acasă.

Moș-Popa Neculaiii era un rumân voi
nic și nalt cât turnul din mijloc al bise- 
ricei. Nici nu-i pasă, că trecuseră peste dân
sul valurile a șepte-decl de ani.

Lui i-se cuvenia laudă, că Tutuenii 
toți îșl făcuseră căsuțe cum să cade, iazul 
și mora, apărătorile pe malurile Vuiului și 
tote rosturile muncei.

Pănă și pe cei mai îndărătnici Moș- 
Popa Neculaiii îi făcuse cuminți.

Iera cârșmă în TutuenI, că unde nu i ? 
Der unde vedeai rumân să-și bea mințile? 
Nu l’ar fi împărtășit Moș-Popa, nu i-ar fi 
cununat, nu i-ar fi botezat, să-i fi dat nu 
sciu cât; ba-i mai trăgea și câte-o gură 
de ’1 făcea de rușine în fața satului întreg.

— Să bei, păcătosule, îi dicea Popa, 
că de aceea a lăsat DumneZeu vinul; să 
bei însă ca să te veselesol la di mare, er 
nu să te asemeni vitei, care bea și mă
nâncă în neștire, dâcă-i lași de’nnainte.

Și tare se mai cumințiseră Tutuenii 
și ’ntru cât era vorba de beutură.

Pe urmă, și Primarul, și învățătorul 
școlei, nu’ș cum îi brodise Moș-Popa Ne
culaiii, că erau tot unul și unul...

ț)ău, decă nu-țl era drag de te ’n- 
duioșa, când intrai în TutuenI, și le aflai 
rostul la tote.

Te întrebai a minune, în Moldova-i 
cumințenia asta așa de mare, în Moldova 
cea părăsită nemurilor străine, și unde 
ciuma ceea de politică mai dihai de cât 
rachiul cu vitriol, a otrăvit stăpânirea și 
căsnicia țăranului?.,.

Ecă în Moldova era, dovadă că unde’s 
omeni de omeniă și lumina străbate...

Domne, dac’ar fi mulțl ca Moș-Popa 
Neculaiii...

Dar, hei! ce flore rară e Moș-Popa 
Neculaiii !...

Cumetria ținu pănă ce ’noptâ și nu se 
sfîrși ca între omeni înțelepți.

Nuș’ cum se aduse vorba de rîpa Ca
prei, și numai ce s’au4i gura lelei Mariicăi, 
că se cam afumase o lecuță lelea:

— Apoi să fiă blăstămată cea rîpă a 
Caprei, începu ea, că uite, dac’ai sta și 
Dumneta Oanceo în sat, ca totă lumea, 
uite n’ațl avea de dus acuma, Dumneta, și 
nevasta cu băetu ’n brațe, tocmai pe unde 
a înțercat dracu copiii...

— Măre, lasă cea vorbă a d-tale mamă,
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ginesc calea ferată în Medjerda. La Aîn- 
Regada, în provincia Constantina, o mică 
pădurice de „Eucalyptus“ este refugiul vră
biilor, cari devasteză în fiă-care an cultu
rile din împrejurimi.

In 1894 s’au omorît 35.000 de vrăbii, 
fără ca numărul lor să pară a se fi micșo
rat. De mult timp comitetul agricol din 
Setif se adreseză la toți omenii învățațl 
pentru ca să obțină un mijloc de a se 
apăra de aceste pasări.

In apropiere de Mâdiah, un agricul
tor în tote înainte de scăpătatul
sârelui, întinde pe grămezile de paie, unde 
dorm peste ndpte vrăbiile, plase de pescuit, 
acoperite de un strat de materiă lipiciosă 
(cocă). Vrăbiile, cu tote că pier cu mul
țimea în fiă-care cli, totuși nu încetâză, și 
numărul lor nu se micșoreză de loc.

♦

Neapolitan!! nu mănâncă mai mult ma- 
carone.

Vânzătorii de strade italieni ai aces
tei mâncări naționale italiano sunt siliți 
ași închide boltițele lor, seu să se ocupe cu 
vencfarea altor feluri de bucate, precum 
polentă (mămăligă) cartofi fripțl etc.

La mesele cetățenilor și a familielor 
mai de frunte lipsesc cu totul macaronele, 
și numai câțl-va Englezi și Nemți mai mă
nâncă macarone, cărora nu li-e cunoscut 
secretul fabricărei macaronelor neapolitane.

Eabricanții și neguțătorii de maca
rone nu mai pot trăi, adecă, din causă, că 
numărul străinilor, cari mănâncă macarone 
este forte mic, și Neapolitanii încă au în
cetat a mânca acesta mâncare națională 
italiană.

Causa îngrețoșărei repentine a nea- 
politanilor de acesta mâncare, care pănă 
acum le era mâncarea cea mai predilectă, 
este, că era puțin învitătore, și cine voesce 
a mânca macarone cu plăcere, acela mai 
bine să nu cetâscă modul cum se prepară.

Poliția neapolitană a descoperit, cum 
că fabricile de macarone adună mulțime 
de ose. S’a făcut o cercetare secretă, în 
urma căreia se cjice, că în acelea fabrici 
osele se macină, și în forma acesta se ames
tecă cu aluatul de macardne, așa că ma
caronele să aibă un gust deosebit de bun(?)

Lucrul cel mai curios însă este, că în 
Neapol se crede cu totă probabilitatea, că 
osele întrebuințate la gătirea macaronelor 
sunt din criptele morților din cimiter.

•
Despre profesorul Pasteur.

Nu de mult decedatul Pasteur, renu
mitul bactereolog, încă a suferit de boia 
distragerei, care graseză cu deosebire între 
omenii de sciință.

Intr’o di Pasteur era la ginerele său 
din Bourgon ca ospe. Prânzul era pe sfîr- 
șit, și la dessert se îmbiară cireșele celea 
mai frumose din grădina ospătarului.

Domnii și damele, cari erau la mâsă, 
mâncară din cireșele gustose, și numai unul 
începu a vorbi cu mare îngrijire despre 
tema mâncărei cireșelor — d-1 Pasteur.

El înmuiâ fiă-care fruct mai de multe 
ori în un pocal cu apă, ce se afla înaintea 
lui și îl înghiția numai după ce îl esamina 
de tote părțile. Ginerele său a început a-1 
rîde de acâsta procedere, der ș’a dat de om. 
Socrul învățat îi ținu o lungă esplicare 
despre număroșl baccill și despre alte vietăți, 
ce se pot afla pe coja din afară a cire
șelor.

„VeZl iubite ginere“ ast-fel fini el 
vorbirea sa, „trebue să fi precaut, să cureți 
și tu tote cireșele precum fac eu“. In dis
cursul acesta uscându-i-se gâtlejul, Pasteur 
luâ pocalul cu apă, unde spălase baccili 
de pe cireșe — și o înghiți.

Calendarul septemânei.
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Bursa d e Buourasu
din 6 Noemvre n. 1895.
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Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oct’ 1C0 —
Renta Bmortisabilă .... 5% 98. '/<

n „ (Impr. 1892 . . . 3°/o lan.—iul. 99 >/7
„ din 1893 5“/„ 99.’/,

n „ 1894 int. 6 mii. b7o Apr.-Oci. 94.’/,
n
H

„ (Impr. de 32. ’/, mii.
„ (Impr. de 50 mii

4%
n

lan.-lulia 
n n

89 —
89.’/,

n „ (Imp. de 274m 1890 4°/e h n 09.'/,
„ (Imp. de45m. 1891 4'% n » 89.%
„ (Im. de 120 iul. 1894 4% 89 7,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ Mai- Nov. 103 7,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 282.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5U/" lan.-lnl. 96%

J) „ ,. din 1884 5"/o Mai-Nov.
„ „ din 1888 &7o Iun.-Dec.

•5 „ ,, din 1890 5% Mai-Nov. 97 %
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 93.%

„ urbane BucurescI 6“/o n m 101 7,
« n » 5% » n 90%

5J „ „ Iași . . r-°/o d n 81.'A
Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n -

V.N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1580.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 220.-
Dacia-România uit. div. 85 lei 200 într. v. 403,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 413.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 318.- -
Soc. Rom. de Oonstr. uit. div.151. 250 173. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100 —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol i em. u. d. 0 200

, „ „ 2 em. u. d. 0 lOiJu —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 60G —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ,/' 10. ( —
Seciet. p. const, de Tramways 2C0 •> m
20 franci aur 2001

Târgul de rîmătorl oin Steinbruch.

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte Petersburg , . 47,7»
Casa de Depuneri 5*/, Berlin .... 3%
Londra .... 2% Belgia . . . i 3%
Viena..................... 5% Elveția .... 372%

Starea rîmătorilor a fost la 
5 Nov. de 2,934 capete, la 6 Nov. au 
intrat —.— capete și au eșit 342, rămâ
nând la 7 Nov. un număr de 2,592 oapete.

Se notâză marfa: uugurâscă veche, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloo dela 
—.— or. pănă la —.— or. ușdră dela 
—.— or. pănă la — .— cr.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloo dela —.— cr. 
pănă la----- or. ușoră dela —.— cr.
pănă la —.— or.

Marfă serbâscă, grea dela 56.— cr. 
pănă la 57.— cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 56.— or. pănă la 57.— or. transito 
ușdră dela 55.— or. pănă la 56.— or.

NapoleondorI................................ 9.5972
Mărci imperiale germane . . , 59.—
London vista............................120.75
Paris vista................................ 47.8272
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 100.75
Note italiene................................. 45.10

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 6 Noemvre n. 1895.
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din Bosnia în buțl 
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Cursul ta bursa din Viena.
Din 8 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de cordne ung. 4% . . .
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. oâil. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavoue. . 
Imprum. ui\g. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................

120.60
98.40

124.25
100.70
120.80
97.25

159.75
141.50
99.95

100.10
120.85

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.52 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cu mp. 9.55 Vând. 9.5G
Galbeni Cnmp. 5.65 Vând. 5.70'
Ruble rusescl Cump. 128J/2 Vend. —.—
Lire turoesol Cump. 10 78 Vând. —. —
Mărci germane Oump. 58.70 Vând. • ““
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr» Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregrorim fVSaior.

și ciocnesce colea, că sănătoși să fim și 
bine ne o merge și acolo...

— Ba n’oi mai ciocni, că D-ta mi-ai 
luat fata să mi-o ții cucuetă cine scie p’în 
ce păraginl.

— Păragină pămentișorul meu? vai 
de mine cuscră, da nu ți-i păcat să grăescl 
așa, haihuiîl? grăi Gligore tatu Oancei.

— Mă rog, Dumnâta nu te-amesteca, 
cuscre, că eu nu te-am cununat pe dum
nâta cu fata mea.

— Dec! făcu așa cam cu batjocură, 
Gligcfre...

— Dec, să tot faci în rîpa Dumitale, 
nu în casă la mine, țipă de astă-dată, Mă- 
riica, roșiă la față, cu sclipiri de măniă 
în ochi.

Codile bariZului îi atârnau a sfadă 
de-o parte și de alta a gâtului.

— Ho țară! ce ți-i muiere de țipi! 
striga Călin, bărbatu-său.

Toți tăcură și prinseră a căta cu mi
rare unii la alții și a-șl face felurite semne 
din ochi, după cum erau în gându-le în

partea lelei Măriicăi, ori în partea ti
nerilor.

— Ia sâ vedem, care vi-i neînțelege
rea. tată, se puse la mijloc Moș-Popa Ne- 
culaifl.

Sfinția-Sa ascultase întâiti c’o ureche 
numai, că era în vorbă aprinsă cu învăță
torul și cu primarul; când simți, că se în- 
groșă lucrul, ciuli amândouă urechile; âr 
dâcă văZu, că nu-i chip alt-fel, se ridică 
de la locul lui, din capul mesei.

— Apoi uite, Sfinția ta, așa să trăescl 
și să-ți ajute DumneZeu sfântul, începu 
vorba leica Măriica, — și dă-i, și dă-i cu 
c6sa ’n fân așa cum pricepea dânsa lucru
rile, în tonele ei de încăpățînare, ca pe-a 
ei să fiă.

Dâcă sfîrși, — Moș-Popa Neculaiti 
grăi:

— Lele Măriico taică, te-am cununat 
cu Călin al dumitale și mă învrednici Dum- 
neZeu să cunun și pe Floarea cu Oancea, 
ba încă să le și botez. Domnul fiă lăudat 
și spor în totă casa de rumân să fiă. Apoi 
dâcă-i spor în casa lui Florea, și dâcă trai

bun le dă DumneZeu, că’s mintoși amân
doi ce ai dumnâta, leleo taică, dâcă stau 
în sat ori ba? Mai degrabă să-ți pară bine 
de asta, că d6 multe ori când s’amestecă 
părinții, ori ai băetului, ori ai fetei, în casa 
celor tineri, diavolul vîră codița dihoniei, 
și âca ’n loc de pace, năcasurî și alte greu
tăți. Apoi, d-ta, Măriico tată, vrei să faci 
pe voiă diavolului scornitor de rele? Nici 
un picat nu-i mai greu de cât vrajba pusă 
între cei ai tăi de-un sânge și de o cre
dință... Fiți cuminți cu toții, feții mei; lă- 
sațl vrăjmașilor de alt nem pornirile istea 
de întâietate în rău: „că, așa vrâu eu, pe 
voea mea să fiătt, și gândiți-vă numai la 
dreptate și la pace, că ele’s temelie trai
nică și dorită casei rumânului...

Lelea Măriica nu mai grăi nimic, și 
cumetria se sfârși.

Der în gându-i Zise :
— Las’ c’om vedea noi, la urma 

urmei.
(Va uima.)

Nrul 2I3G—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Oficiul orfanal orășenesc, ca au

toritate pentru pertractarea rămasu
rilor aduce la cunoscință publică, 
că după cererea moștenitorilor și în 
sensul testamentului se vor vinde 
realitățile rămase după decedatul 
Georg Duck tost president reg. de 
tribunal, cu licitație în localul ofi
ciului orfanal orășenesc, licitația va 
avea loc în 22 și 23 Noemvre st.. 
n. 1895 dela 9 6re a. m. pănă la 
1 oră.

La vencjare va veni fiă-care 
realitate separat.

Livadia ee s’afla în fânația cea 
mare sub Numărul top. 17758 pănă 
17765 cu o suprafață de 8 jugăre- 
629 O0.

Livadia ce s’află în fânația cea 
mare sub Numărul top. 18,091 pănă 
18,100 cu o suprafață de 10 jugăre 
462 D0.

M6ra situată în drumul fabri- 
celor împreună cu clădirile laterale, 
grădină și loc de curte sub Nr. ca
sei 11 și sub Numărul top. 157fi- 
pănă la 1577 și 1598. Holda de le
gumi în grădina dela Timiș sub Nu
mărul top. 1754 cu o suprafață de 
780

Stupina lângă Gimbășel și dru
mul țărei situată sub Numărul top. 
16133 pănă la 16135 constând din 
o casă de pâtră, un grajd nou de 
zid și o șură nouă acoperite cu ți
gle și grădină mare de legumi cu 
o estindere de 6 jugăre 363

Livadia în fânația cea mare 
sub numărul top. 17868 pănă 17885- 
cu o suprafață de 18 jugăre 687

Holda din capetele brazdei 1 
sub Numărul top. 11,895 cu o su
prafață de 1156 LI".

Holda din câmpul de mijloc 
(fnrlec) sub Numărul top. 13,435 și 
13,436 cu o suprafață de 742 D0" 
stânjini.

Livadia din fânația cea mare 
sub Numărul top. 19,333 pănă 19,334r 
cu o suprafață de 2 jugăre și 250

Holda din Câmpul Cristianului, 
sub Numărul top. 24611 cu o supra
față de 1202 d0.

Livadia așa numită „Hom“ si
tuată în nemijlocita apropiere de 
fabrica de zahar sub Numărul top. 
19,235 a, 1), c, 9 holde și IOD0" 
19,272/2 și 19,173/2 conținând 9 
jugăre și 280 d° cu tot la olaltă 18' 
jugăre și 290 1°.

A

In fine holda din hotarul feL 
diărei sub Numărul top. 1264 în 
mărime de 1 jugăr și 88 d°.

Condițiile mai de aprăpe se pot 
vedea la oficiul orfanal orășenesc 
din Brașov, seu la Domnul Franz. 
Hiemesch Căpitanul orașului, ca cu
rator adactum.

Brașov, 4 Noemvre 1895.
823,2—3 Oficiul orfanal orășenesc..
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Edict.
Gyorfi Lenka, trecuta la reli- 

giunea gr. catolică dela religiunea 
ev. reformată, socia legitima a D-lui 
Simeon Rusu proprietar în Urca de 
Câmpia și-a părăsit bărbatul în 28 
Maiâ a. c. 1895, și nu se scie ubi-

citatea ei. Prin acesta se face cu
noscut, cum-că până la un an și una 
4i nereîntorcendu-se la bărbat se va 
efeptui divorțul pe calea legei bise
ricesc! și fără de ea.

Oficiul protopopesc gr. catolic.
Turda, 14 Octomvre 1895.

lacob Lugoșianu, 
prot. gr. cat.815,2-3

Comptoarul : 
Văcziktirut 16 

lângă 
Basilica

Casa 

fondată în anul 
1872.

I
I 

aș

c
c

>1 V

X

Agga de gis^a-Salicjl a lui
(Pe basa de natron Acid-salicilictl)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănătdsă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provățjute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea prineipaiă prin

Farmacistul A. MOEE,
c, și r. furnisor ai curții imperiale Viena, TuciiMeii 9 

Comande din provincia se efectueză țilnic prin rambursă poștală.
La deposits să se ceră anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &, A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisherger.

£

2

44 bucăți la un

cu

Ferdinand Dula, caplan.

Căpitanu Cz.... comand, pieții.

o șarlatanii!.

6
2
1
1

Ioc.
mai înainte fi. 40 

6.30. Argintul pa- 
colorea argintului

Olmîitz, 1 Mai 1S92.
Cu comanda sunt forte mulțămit. 
-7.

Instiman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi- 

tfăi toriu în specialitatea de Petroleu :

BCaiseroel-Petrofleum.
Marca „1 m p e r a t o ru, prima Type blanc neesplodabii, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20—22% 

[f= consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 —18% 
«l mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
jjțyl Barei franco stațiunea drumului ferat orî unde în Ungaria seu Transil- 
rD| vania. Netto Cassa reluare (Nachname).
LFR1 Cantitatea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

B d 
i

Berea sanitara Malzextract alui lohann Hoff 
recomandată de mii de medici ca leac cel mai Bum pentru 

suferințe de stomac 
afară de aceea și forte nufritore.

Pentru anemie, nervositate, slăbiciune
Malz Chocolade alui Johann Hoff

nufritore Șl de recomandat unde cafeaua este oprită a lua.

Pentru tuse, răgușală, flegmă
Malz bonbone pentru pept alui Johann Hoff.

Pentru suferințe de pept, plumânî și gât

Malzextract concentrat alui Johann Hoff.
Note de prețuri la cerere se trimit franco. 

Johann Hoff, 

furnisorul curții c. r. și a mai multor suverani ai Europei. 
Depou la D. EDEMIAS AEPOTII, Drasov

6 PraMe-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, «leeă lineare cutia este proveifută cu marca de 

O aperare a iul A. Moli și cu subscrierea sa.
M Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
O mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

W Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

5 Franzbrarmtwein și sare a lui Moli, 
rî+ohilii mimai decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

WUl lldUllU l!UII!dl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Marea baocrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europen și 

marea fabrică de argintăria s’a vădutQ necesitată să dăruiesoă întregul ei de
posits în schimbulă unei răsplata mici pentru muncă, 

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următărele 
, obiecte pentru mica sumă de 11. 6.60 și adeoă:

1
Eu trimit:
cuțite fine de masă ou lamă

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o buoată, 
linguri de argint patent ame

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent american,
T6te cele 44 de obieote sus amintite au costat 

și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 
tent american este un metal alb, care îșl păstreză 
25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că aoest inserat mi e 
mă simt îndatorat în public, oă ori cine, oăruia nu-i oouvine maria îi 
trimit banii înapoi, uimenea însă să nu tracă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura aoăstă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

lingură de argint pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american,

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătdre pentru ceiu, 
zaharniță,

dar de nunta și în orî ce gospodărie, 
nepou numai la A. HIRSCHBERG-S 

Haupt-Agentur der vereinigten amerik.
P atent-Silber-waarenfabriken.

WIEN, II., Rembraudtstrasse 19. 
rambursă poștală său cu trimiterea înainte a 

sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. Veritabil numai CU marca.
Estras din scrisorile de recnnoscintă:

Golniczbany (comitatul Zips) 
Onorate Domnule !

Sunt fdrte mulțumit cu a doua comandă de două Garnituri 
Bplendide. Vă recomand și altora.

Telephon
Nr. 7114.

Se trimite numai

Q
o
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Anunț!

La băile de abur în suburbiul 
Scheiiu în Brașov este de vin» 
dare un cazan mare vechîu 
i 

de vapor.
Dbritorii de al cumpăra, se facă 

oferte la Eforia șcblelor centrale ro
mâne gr. or. în Brașov, în edifi
ciul gimnasial, grbverl în suburbiul 
Scheiu. 824,2—3

?<r. k43l7 -1695.

PUBLICAȚIUNE.
In mai jos amintitele părți de 

pădure se vend pe cale de oferte ur- 
mătdrele cantități de lemne de stejar.

Iu așa numitul „Weitengrund" 
pro an. 1894: . . . 606 metri.

„ „ 1895: . . . 2908 „
In așa numitul „Hatergrund" 

pro an. 1895: . . . 508 metri.
la olaltă: 4102

Ofertele se pot estinde asupra 
întregei cantități de lemne seu asu
pra singuraticelor părți de pădure, 
și au de a fi provecjute cu câte un 
timbru de 50 cr. și cu dechierațune 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de oferte, cari se află dela 
7—1 6ră la autoritatea forestierala 
orășenescă, și că se supune lor.

Tot de-odată are de a se ală
tura în bani gata seu în hârtii de

preț un vadiu de 5 °/0 din suma 
oferată.

Ofertele provecjute cu numele 
și locuința oferentului au de a se aș
terne cel mult pănă în 14 Novembre 
a. C. la prânz 12 ore primarului loc
țiitor Carol Iacobi. In aceeași efi 
ora se va ținea și pertractarea de- 
oferte.

Brașov, 25 Octomvre 189&.
820,2—3 Magistratul orășenesc

Nr. 14317-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următdrele părți de pădure 

aflătbre în apropierea stațiunei de 
tramvay „Honterus", se vend urmă- 
tbrele cantități de trunchi și lemne 
de ștejar:

1. In așa numitul „Staffen-We- 
berecke" 365 bucăți cu 144.540 m3.

2. In așa numitul „Szekerut" 
473 bucăți cu 255.248 m3.

3. In așa numitul „Scurta Pu
tredă" 25 bucăți cu 14.940 m3.
La olaltă 863 bucăți cu 414.728 m3.

Lemnele rotunde descojate au 
o lungime de 3—10 m. și diametru 
de 20—60 cm. Vecturarea la locul 
destinat se p6te pe temeiul unei 
separate învoell de asemenea îngriji 
diu partea acestui magistratat.

Qfeptele șe pot esținfie atât asu
pra Intregei cantități cât și asupra 
singuraticelor părți de pădure; au 
se fiă provăjute cu un timbru de 
50 cr., și cu deschierațiunea, cum-că 
oferentului ’i sunt cunoscute condi- 
țiunile de oferte, aflătore dela 7—1 
oră în oficiul orășenesc forestieral 
spre examinare din partea fiă-cărui, 
și că se supune lor.

Conspectul special zace la cassa 
forestierală seu la administrațiunea 
revierului orășenesc, de unde se pot 
procura și informațiunile de lipsă.

La ofert are se se alăture în 
parale gata seu hârtii de preț un 
vadiu de 5°/0, și tot-de-odată are de 
a-se aminti în ofert numele și locu
ința oferentului. Ofertele au de a-se 
ascerne cel mult pănă în 14 Noem- 
vre a. c. 12 6re la prânz, când se 
va ținea și pertractarea de oferte, 
la locuțiitorul de primar Carol Jacobi.

Brașov, în 26 Octomvre 1895. 
821,2—3 Magistratul orășenesc.

Tragerea leșurilor a LOTERIEI UNG. CLASA II. se începe la 6 Dec. și du- 
reză până la 14 Decembre.

Terininul renoirei losurilor, cari n’au eșit la tragerea clasei I. este fixat pe SJG Ao- 
vembre și trebue până atunci sase renoescă la colectanți! însemnați pe losuri, căci la din contra 
îșî perde dreptul renoirei.

EjOSURI întregi, cari în clasa I. nu
este necesară la aceste losuri.

Losuri întregi cu preț de 80 corbne, a 4e°ea 
de venerare la cunoscuții colectanți, cari pot da ori și 
colectanți și nu la noi.

Budapesta, 1 Novembre 1895.

sau tras, jocășilaclasall. Renoire nu

parte 8 corbne, a doua-cțecea parte 4 corone, sunt 
ce informație.— Comande ne rugăm a adresa la

Direcția, loteriei de clasă ungară.

1,060,000 corone sunt de câștigat 
în cas favorabil la 

Loteria de a., clasă ws

Tragerea câștigurilor 
celor mari 

urmeză dela 6 până la 14 Dec. 1895.

Prețurile losurilor:
Un los întreg . 11. 40.—
Un jumătate los „ S®.— 

Sut romanele sunt a se 
lista câștigurilor IO cr.

Recomandă și trimite contra asignație poștale, ori cu rambursa.

21499 câștiguri, suma totală de 4332000 corone

1

Câștiguri

coronePremiu ă 600000 corone — 600000
1 câștig ă 400000 „ = 400000 33

1 33 ă 200000 „ = 200000 35

1 33 ă 100000 „ =: 100000 35

1 33 ă 50000 „ = 50000 35

2 33 ă 20000 „ = 40000 55

2 35 ă 15000 „ — 30000 53

4 35 ă 10000 „ = 40000 33

10 35
V a 8000 „ = 80000 33

27 35 ă 6000 „ = 162000 »
100 35 ă 2000 „ — 200000 35

200 3?
X a 1000 „ = 200000 35

1150 33 ă 200 „ = 230000 33

20000 35 ă 100 „ = 2000000 »1/io parte fl. 41—
Vao parte „ » —

atlâuga extra pentru porto 5 cr., epistole recomandate 15 cr., pentru

Nu se mai oferă 
în vi at ii nici-o<iatâ ocasia 

ca numai £ ZL r-p tă se 
pentru cumpere
o colecție splendidă, de

1 ciasornicii 

ranție de 3 ani. 

tație d’aur pan- 
cer, cu inelQ de 
siguranță, și ca
rabină.

2 inele imi- 
tație d’aură cel 
mai nou fason, 
și cu simflibri-

2 nasturi de 
manjete, aurii 

double, giloșate. c> mehanismii patentatii.
1 acti cu broșu pentru dame forte fru- 

mosă, fasond de Pariau.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurO.
Tdte aceste 10 obiecte prnctice costă 

la olaltă numai 11. 4.85 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

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

Cari Heintze, colector principal, seKpTtî nÎ.’3.
Adresa Telegramei: Ijottolieintze, Rudapest.

SS^“ Spre a satisface dorințelor on. public, cari poftesc losuri cu numerii diferiți pentru mai 
mare șansă la joc, trimit la cumpărare cel puțin de 5 losuri (întregi, jumătăți, a cjecea parte seu a două-
tjecelea) fiă-care Los cu număr diferit cu acelaș preț original.

Purt^S

1891-1894
8 MEDA1LE DE AUR •

Ce! mai curat product natura! ' 
in grifonii întregi.

FalsR’Carea prin amestecături 
deci darii imposibili

Dara de seamă: Sunt de cerat și 
da pripjit ■fiTTTTHft.'ț pachete originale

- or numele
CB1* „Kathrelner"

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


