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Nu-i pot ierta.
Din incidentul morții contelui 

Taaffe care a fost de repețite-orî minis
tru și în urmă a stat patru-spre-rjece 
ani în fruntea guvernului austriac, t6te 
foile din monarchiă, ba și foile din 
Germania se pronunță asupra acti
vității lui politice și a resultatelor ei.

In Austria foile liberale ger
mane condamnă era lui Taaffe, cji- 
cend, că ea a fost îndreptată în con
tra vieței naționale și politice a Ger
manilor austriac! și că a servit nu
mai tendințelor de slavisare a țări
lor boeme și a Carnioliei.

In deplin acord cu organele 
centraliștilor germani din Austria 
sunt și foile liberale din Germania.

Nu-i vor ierta nici-odată supre- 
matiștii germani lui Taaffe, că el 
a avut seridsa intențiune se împace 
pe Cehii Boemiei și pe ceilalți Slavi 
ai imperiului. Deja programul, cu 
care Taaffe a venit la guvern în 
1879, li-a displăcut, fiind-că el a de
clarat ca scop al seu împăcarea na
ționalităților.

Nu mai puțin au fost mâniați 
pe el pentru acesta suprematiștii 
maghiari, cari o spuneau fără în- 
cunjur, că se tem ca nu cumva „sis
temul de împăcare'*  a lui Taaffe se 
încurageze naționalitățile din statul 
ungar în resistența lor și într’o Ți 
se se găsăscă și aici imitator! a aces
tei politice „funeste11 și pfericulose 
pentru supremația maghiară.

AstăȚ'i organul guvernului un
guresc găsesce, că sistemul lui Taaffe 
a adus cu sine: „înăsprirea certelor 
dintre popbre, încuragiarea agresiu- 
nei slavice, deslănțuirea tuturor pa- 
timelor sociale, slăbirea parlamen
tarismului, întărirea acelui joc con
servativ, care încurageză anarchia, 
discreditarea principiului de guver- 
nement etc. etc.

Nu-i pot ierta der nici Ungurii 
lui Taaffe, că a avut, cum Țic ei, 

„veleități federalistice", cu alte cu
vinte a căutat să domolăscă furia 
centralisătbre a elementului german, 
care voia se împartă cu ei supre
mația în monarchia dualistă; nu i-o 
pot ierta, deși de altă parte recunosc, 
că Taaffe a fost un aderent credin
cios al ordinei dualistice și amic al 
Ungariei.

In adever răposatul conte Taaffe 
n’a avut nici veleițăț! federaliste, 
nici n’a voit se învrăjbăscă popbrele 
Austriei și se deslănțuiescă patimele, 
ci ceea ce a voit a fost din contră 
tocmai împăcarea prin domolirea 
patimelor. Și întru câtva i-a și suc
ces a face ca prejudițiile naționale 
și poftele de asuprire politică ale 
centraliștilor germani se fiă înfrânte 
și astfel se fiă mai scutite popbrele 
negermane din imperiu. D6r cu 
centralismul tot n’a putut’o rupe nici 
el, n’a fost în stare se resolve nici 
el problema națională, ci se purta 
cu speranța deșertă, că cu timpul îi 
va succede de a străforma partidele 
naționale în partide politice.

De aceea nici Slavii Austriei 
nu pot fi mulțumiy! cu resultatele 
regimelui de 14 ani al lui Taaffe, 
înse ei au se-i mulțumăscă totuși 
fbrte mult, mai cu sămă Cehii, pen- 
tru-că acest regim i-a luat în scut 
lață cu nisuințele suprematiste ale 
contrarilor lor și a căutat cât a pu
tut se realiseze principiul egalei în
dreptățiri naționale față cu ei.

Tocmai ptintr’asta și-a atras 
inse Taaffe ura suprematiștilor ger
mani și maghiari, cari îl învinuiau, 
că vrea se „slaviseze" Austria.

Față cu acăsta învinuire sus
ține organul catolic „Germania" din 
Berlin, că tocmai acela a fost me
ritul cel mai mare al lui Taaffe, 
că prin politica lui a împiedecat, 
ca dușmănia dintre naționalități 
s’ajungă la estrem, ca se nu mai 
fiă speranță de-o împăcare între ele.

D6că vom întreba înse ce înrîu- 
rință a avut sistemul de împăcare 

al lui Taaffe asupra situațiunei po
litice a Românilor din Bucovina, nu 
vom pută ajunge la un răspuns fa
vorabil nici într’o privință.

P65e să pbrte vina și Românii 
bucovineni înșiși, că n’au sciut să 
se folosăscă cu succes de situația, 
ce li-o oferea faptul, că regimul 
Taaffe înscrisese pe drapelul său îm
păcarea naționalităților. Dăr nu vor- 
besce nici în favărea acestui regim, 
când organul Românilor bucovineni 
vine și constată acjl cu durere, că 
de vr’o 20 de ani încoce situația po
litică a acestora din urmă devine 
din ce în ce mai rea.

Și aici s’a dovedit, că, după po
litica tradițională austriacă, în Bu
covina regimul Taaffe, a lăsat să 
mergă lucrurile așa cum au mers, 
nu șl-a bătut mult capul de a face 
dreptate Românilor, dâcă aceștia 
n’au sciut să lucreze așa ca să’l 
constrîngă de a le da mai mare 
atențiune. Șicinescie decă nu le-ar fi 
succes și celor vr’o câți-va deputați 
români bucovineni acesta, numai să 
fi fost deciși și solidari în acțiunile 
lor.

CRONICA POLITICĂ.
— 22 Noemvre.

Ministrul de interne a dat o ordi- 
națiune ouriosă ou privire la ținuta păr
ților, cari închăiă căsătoria civilă. Minis
trul ordona adecă, oa persbnele, cari iau 
parte la încheiarea căsătoriei oivile să fiă 
îmbrăcate în vestminte corespuncțetore actului 
sărbătoresc, tooinai precum le este prescris 
și purtătorilor de matricule; dăr nu este 
permis, ca autoritățile civile să facă în pri
vința acesta prea mari pretensiunl, așa d. 
e. să pretindă ca miresa să apară cu cununa 
de mirăsă pe oap său să pdrte embleme, 
prescrise la căsătoria biserioâscă. Mai de
parte oficiantul oivil nu pote pretinde, oa 
mirii să fiă însoțiți de convoiul de nuntă.

*
Ț)iarul „Pest.-Ll.“ anunță, oă oerou- 

rile oposiționale au de gând să protesteze 

contra îmulțirei personalului de funcțio 
nari în ministerul presidial. Numitul cliar 
spune, că personalul a trebuit să fiă îmul- 
țit din causa, oă ministerul de presidiu se 
ocupă acuma mai amănunțit ou oestiunl 
sooiale, mai ales însă ou Gestiunea naționa
lităților; și oă ministrul-președinte are să 
dea direcțiunea pentru atitudinea, pe oare 
au de a-o lua față ou aoeste oestiunl și 
celelalte ministerii. Deci pentru-ca aoăstă 
ingerință să se eserciteze’în mod sistema
tic, personalul din ministerul presidial a 
trebuit să fiă îmulțit.

*
piarul engles .„Daily Cronicle*  publioâ 

mai cjilele treoute un plan pentru împăr
țirea Turciei, proiectat de Stevenson, pre
sidents asooiațiunei anglo-armenescl și mem
bru în camera deputaților. Conform acestui 
plan imperiul otoman ar fi a-se împărți în 
următorul mod: Asia mică, dela țărmurul 
mărei negre pănă la Taurus și în Vest pănă 
la Halys să cadă Rusiei, oealaltă parte din 
Asia mică, Austriei; Smyrna este un legat 
pentru Grecia, asemenea și Creta și Cipru; 
vechiul teritor al regatului Cilioia să fiă 
schimbat într’un principat independent arme
nesc, Siria să se dea Franciei, Tripolis Ita
liei, Arabia și Egipetul Angliei-, Constanți- 
nopolul și un teritor împrejur de 24 mile 
englese să fiă oraș liber stătător sub ga- 
ranța Europei și fiind administrat de o 
comisiune internațională de 7 membri ai 
marilor puteri și a Elveției; ținutul dintre 
Bulgaria și marea marmoră să se dea Bul
gariei-, Salonichi și peninsula Chalcidi a 
Greciei, teritorul dintre Serbia și Monte
negro, Serbiei; și Italia să ooupe Albania. 
Planul acesta al lui Stevenson a fost aspru 
combătut din partea lui Sir Ch. Dilke, fost 
secretar de stat. într’o vorbire ținută de 
Dilke cu privire la resolvarea cestiunei ori
entale, acesta deolarâ că o împărțire a 
Turciei n’ar fi in interesul Angliei. Ou tote 
acestea însă Dilke susține, că posiția An
gliei și Egipet trebue legalisată, oă Anglia 
ar trebui să ocupe Arabia și valea dintre 
Eufrat și Tigris. Deol se vede oă îu ul
tima analisă și Dilke nu voiesoe alta deoât 
împărțirea Turciei, numai într’altă formă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Caracterul zălogit.
Narațiune, de Ceh Svatopluk.

De obiceiu scriitorii sufer de greșala, 
oă spun câte t6te despre eroul lor din 
oeea-oe nu este însămnat și esențial. Nu 
voeso să cad și eu în acestă greșală, și 
înainte de-a zugrăvi .starea sufletăsoă a 
eroului meu, vă void arăta —punga lui.

Poftiți a privi în ea! Nu se află în 
tr’ensa — nimic. Casoă de golătate. In- 
zadar căutăm în ea, înzadar îi întdroem 
fundul, nu oade dintr’ensa nici măcar o 
lăsoae de milă. Intr’adevăr, tristă stare, 
căci pungile au misiunea, ca mereu să fiă 
pline și sănătose.

Acum pot să mă ’ntoro la descrierea 
persdnei, ou care voifl isprăvi fdrte cu
rând. Dealtmintrelea punga golă a tradat 
în de ajuns, oă proprietarul ei nu pdte fi 
deoât un om tîner, de statură sveltă și re
gulată, a cărui față e palidă, ochii îi sunt 
visători și vineți, și oare în momentul de 
față îșl sfarmă creerii cu problema esis- 
tenței cri neesistenței. Pe buza lui se furi- 

șăză un surîs amar și din pieptul său is- 
buonesoe un suspin greu. De altfel portă 
pe oap o căciuliță de ndpte, în pioiore 
ghete rupte și în gură o lulea grozav de 
lungă. Verigile sure-vineții de fum se de- 
semnăză în aer, ca nisce șerpi, și apoi se 
împrăștie oa speranțele și fantasiile. O, aoâstă 
figură caprițidsă, disparentă, nestatornică de 
fum representă fdrte potrivit zădărnioia, 
nimiclnicia și durata scurtă a vieții ome- 
nesol. Când lulâua se stinge, în inima tînă- 
rului meu erou se deștăptă amărăoiune fără 
de sfhșit.

Ce miseriă e și viâța lui... Zîna 
tristă a amurgului îșl întinde vălul prin 
odaia lui. Umbra se îndesă tot mai mult 
în jurul său. Ah, oe odaiă neplăcută. Nu
mai golătate, numai sărăoie. Dulapul de 
vestminte a devenit de prisos de câte-va 
cjile. Scie Dumnezeu, când va mai fi lipsă 
de el. Și patul e pustiu, reoe. Etagerul de 
cărți încă stă în odaiă numai în chip de 
batjocură. Nu se află în el niol măcar o 
carte. Ele. au peregrinat una după alta ia 
antiouar. Totul e gol și din unghiețele 
odăii mutra hîdosă a miseriei se strîmbă 
cătră el. O, miseria îi este tovarășă fidelă, 

însoțitore statornioă deja din copilăria. Ea 
niel nu-1 va părăsi vre-odată. Fața ei urîtă 
pare oă i-ar Țioe:

— Tu ești copilul meu. Toți te-au, 
părăsit, draga ta te-a batjocorit, eu însă 
îți rămân fidelă și nu mă urnesc de lângă 
tine.

Din mâna lui ostenită cade lulăua, 
surîsul amar îi sboră de pe buze și ochii 
i-se închid...

Bătae ușdră la ușă îl turbură din 
somn. Alfred se trecjesoe spăriat. Să des
chidă, ori nu ușa ? De sigur, oă bate vre
un muritor rătăoit. Căci cine altul ar veni 
la el ? Cunoscuții lui ? Aoeștia sunt oa pa
serile călătore, cari nu iubeso deoât re
giuni favorabile. Dăcă cerul se înorăză, 
sorele e moros și florea veștejesoe, ele înoă 
sbdră de acolo. Cunoscuții nu iubeso pe 
omenii triști și pungile gole. De-altmin- 
trelea, în numele lui Dumnecjeu, el des
chide ușa și dă intrare visitatorului ne
cunoscut.

In odae întră un om mic.
— Haine veohl, sdrențe d-le — strigă 

el ou glas ascuțit și repulsiv. — Aron plă- 
tesce bine, fbrte bine.

Alfred surise amar.
— N’am nimio, Țise el în fine.
Credea, că dup’aoăstă mărturisire se 

va scăpa îndată de jidan. Aoesta însă nu 
eși din odaiă și ou vooe subțire și dată pe 
nas, răspunse:

— Pote se vor afla oeva bagatele 
Ghete veohl, cărți veohl... Aron cumpără 
orl-ce, orl-oe, orl-ce...

— Scotooesce-ml dulapul; decă afli 
oeva fiă al tău...

— Intr’adevăr nimio.... Admirabilă 
stare... Aici au măturat fundamental. Pa
gubă, pagubă, tinere. Aron plătesoe bine, 
plătesoe străluoit.

De sub caftanul său murdar sc<5se o 
pungă de piele. Galbenii mulțl vorbiau 
atât de seducător, ca cântecul Sirenelor. 
Om să fiă, pe oare acăstă musică sublimă 
să nu-1 ia de pe pioiore.

Alfred tremura. Ochii lui priviau ou 
poftă răpitore la punga murdară, oare as- 
oundea tocmai aoea, în oe el tot-dâuna a 
suferit lipsă: bani, bani, bani! Pe fața 
jidanului soăpărâ satisfaoțiunea, și espresia 
disprețului. Ținea punga sus, o scutura cu 
manile lui sbîrcite și mereu flecăria:
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Hicolae II și Pobedonosew.
Dintr’o corespondență din Pe

tersburg a clarului „Neue Freie Presse“ 
estragem următorele părți intere
sante :

S’a remarcat mult, că în d'lele de 
înainte și după nascerea marei ducese Olga 
Nicolaewna, Pobedonosew, procurorul sân
tului Sinod, a fost de forte multe ori la 
Zarskoje Selo. Se scie aoum ce s’a tratat 
acolo. D6r cei mai îndrăsnețl și plini de 
fantasiă oronicari nu ar fi așteptat nici mă- 
oar în vis ceea ce s’a făcut acolo.

Pobedonosew a adresat d-lui Gore
mykin, noal ministru al internelor, o scri- 
sore cu următorul conținut:

„De dre-oe contopirea regiunilor de 
la fruntarii — Polonia și regiunea baltică 
— ou inima și sîmburele Rusiei să săver- 
șesce în mod mulțumitor, și biserica orto
doxă se desvoltă în mod tot atât de îmbu
curător, nu mai e nevoiă, în părțile aoes- 
tea, de măsuri escepționale, și ministerul 
de interne se pote scuti pe viitor de ele“.

Acâsta e toomai contrariul de ceea ce 
spunea pănă acum Pobedonosew în ra- 
pdrtele sale anuale ; tot-d’auna se plângea 
cât de puțin temeiti a găsit biserica drept 
credinciâsă în regiunea de la fruntarii, tot- 
d’auna recomanda ca să se facă tot posi
bilul pentru a răspândi aoolo credința bi- 
sericei naționale. Și de-odată acestă schim
bare radicală!

Numai cine cunosc9 istoria acestei 
lupte pdte măsura întrâga importanță a 
scrisdrei lui Pobedonosew. Din inițiativa 
sa propriă, Pobedonosew nu a scris aceste 
cuvinte, ci ele i-au fost diotate, și repre- 
sintă o manifestația necondiționată și ne- 
îndoidsă a voinței Țarului. Mai mult încă! 
Cine cundsce posiția, ce avea Pobedono
sew față cu repausatul Țar Alexandru III, 
cătră care procurorul Sinodului nu se purta 
oa un sfetnic, oi ca un tată, și pe care îl 
predomina aprdpe, va sei să aprecieze, ce 
presiune a fost necesară pentru a hotărî pe 
Pobedonosew la o așa retragere.

Că Țarul Nicolae II pdte găsi cuvinte 
energice când vrea să i-se cunoscă bine 
părerea, s’a oonstatat cu ooasia cuvintelor 
adresate deputațiunei Zemstovului din Twer, 
vorbind de „visuri absurde". Se susține 
deol cu multă dreptate, că manifestația 
aoâsta a lui Pobedonosew și prin urmare 
a Țarului este cea mai însemnată de la 
uroarea pe Tron a aotualului Țar, că în- 
semnâză o eră nouă, oă e întroduoerea unui 
sistem de guvernământ nu liberal, der mo
derat și tolerant.

Observatori atențl au putut constata 
deja de câtă-va vreme, că vântul suflă din 
altă direcțiă. Și, ca tot-d’auna, lumea se 
întrebă la Petersburg: cine va fi fost per- 
sdna influentă, care a contribuit la sohim- 
barea de vederi a Țarului. Unii cred, că

— Aron oumpără orl-oe, orl-oe.
— D6r’ vecjl, că n’am nimic, mur

mură Alfred furios.
— Ei, pentru asta nu trebue să scuipi 

îndată foc. Domnul are ceva, pentru-care 
Aron ar da sumuliță frumâsă.

— Jidane, să nu mă înșeli, oă te 
svântur din odaie, de nu te mai oprescl 
pănă — la iad,

— Aron scie, ce vorbesce, răspunse 
jidanul c’o umilință soârbosă. Domnul are 
o rară comâră. Iți dau peutru ea cât 
poftesc!.

In timpul cât vorbia, cu degetele lui 
încârligate scotooia în pungă. Alfred ur- 
măria cu oohl schinteiătorl fiă-oare mișcare 
a jidanului și ou glas înecat de iritațiă îl 
îndemnă:

— Vorbesoe deră. Care este acea 
mare ooinoră, pentru care ml-ai da orl-ce 
preț?

Jidanul păși mai aprope și șopti în 
ureohia tînărului:

— Caracterul.
Cu ochi mari deschiși Alfred privi 

mirat la jidan :
— Ai nebunit, omule ?
Jidanul repăși.

este prințul Uchtomsky, care se ooupă în 
ministerul cultelor, cu afaoerile eterodoo- 
șilor, și-și va fi format o convingere favo- 

I rabilă despre aceștia; alții pun cunoscuta 
întrebare: Ou est la femme?

T6te aoestea însă sunt de secundă im
portanță față cu faptul însemnat, eă în 
cercul cel mai înalt s’a făcut o schimbare 
în spre bine. Pentru cJMele acestea toți gu
vernatorii generali ai imperiului au fost 
chiămațl la Petersburg. Se aștâptă multe 
ou prilejul acesta. Pare că Țarul vrea să 
realiseze făgăduiala din discursul tronului 
de a fi „un bun domnitor pentru toți su
pușii săi credincioși".

Reuniunea femeilor române.
Brașov, Noemvre 1895.
IF i n e.)

După cetirea și desbaterea raportului 
general, urmâză la ordinea cjile’ raportul 
cassei, presentat de d-na casieriță JE/ena 
băbădeanu. După aoest raport, averea reu- 
niunei cu finea lui Oot. a. o. a fost:

In obligațiuni private 4040 fi. 91 or., 
în hârtii de stat 24,680 fl. 7 cr., Casa reu- 
niunei 10,000 fl., O cassă de fier 125 fl., 
depuși cu libel la „Albina" 1192 fl. 40 cr., 
Subvențiune anticipată Internatului 550 fl. 
Tctal 40,588 fl. 45 cr.

Averea acâsta, pusă în față ou averea 
constatată ia finea anului 189% în sumă 
de 39,076 fl. 55 cr. arată un spor de 1511 
fl. și 90 cr. Acest spor provine din 965 fl. 
75 cr., care din venitele reuniunei s’a 
adaus la capital și 545 fl. 95 cr., oare pro
vine din uroarea hârtiilor de valore.

Venitele reuniunei în decursul a. es- 
pirat au fost: Dela oblig, private 243 fl. 
62 cr., Dela efeote 1185 fl. 55 cr., Chiria 
casei 800 fl. Interese capitalieate 35 fl. 82 
or. Taxele membrilor 120 fl. Dela casa 
de păstrare 50 fl., Venitul net al balului 
115 fl. 24 cr. Tote venitele 2550 fl. 23 cr.

Oheltuelile reuniunei au fost: Subven- 
țiunea Int. orf. 1150 fl., onorariul secreta
rului 100 fl., serviciul 35 fl., dajdia 246 fl. 
83 cr.; asigurarea casei 9 fl. 70 cr.; spese 
estra-ordinare 29 fl. 39 cr.; reparaturi la 
casă 14 fl. 32 cr.; adaus la capital 965 fl. 
79 or. Suma cheltuelilor au fost 2550 fl. 
23 cr.

A urmat la ordinea dilei raportul des
pre soootelile Internatului-orfelinat. Din 
aoest raport se vede, oă în acest institut 
în a. scl. 1894/. au fost 30 de eleve, din
tre cari 20 ou plată, 4 bursiere și 6 or
feline.

Venitele au fost: Subvențiunea reu- 
niunei 1150 fl.; donațiunea „Albinei" 200 
fl.; donați dela C. G. Iohanit 100 fl.; in
terese dela un bon 24 fl. 15 cr.; interese 
capitalisate 15 fl. 28 cr.; taxe dela eleve 
2434 fl.; eoonomii din a. trecut 286 fl. 63 
or. Suma venitelor a fost de 4210 fl. 6 or.

— Așa se vede, că Domnul se miră 
forte mult. Ei, Aron cumpără orl-oe : vest
minte purtate, sentiment de puddre, oort 
sdrențos, oaracter ourat, șuviță de per, ta
lent, ondre nepătată, o’un cuvânt: orl-oe. 
Aron cumpără întrâgă lumea. De oe n’ar 
oumpăra și oaraoter ? Caracterul e forte 
rar a<jl, și de aceea e avere forte preți- 
osă. Om fără oaraoter cresoe ' pe totă 
tufa....

Alfred privi înfiorat la jidan.
Toomai apunea sârele. Radele din 

urmă soăldau figura jidanului o’o lumină 
ispititore. Punga din mâna lui înota în 
splenddre purpuriă. Părul lui sburlit și 
barba neîngrijită străluceau în lumina 
sdrelui apunător, de par’oă erau țesute nu
mai din fire de aur. Din orețele oaftanului 
luneca aur și oohii îi străluoiau oa doi 
galbeni nou bătuți. Lui Alfred i-se părea, 
că are înainte-i pe demonul aurului, oare 
ou față plină de bucuriă privesoe jertfa lui, 
oe se sbate, și abia pote aștepta, eă se 
arunce asupră-i și să-i sugă sângele. . .

(Va urma),

Spese: Onorarul directorei 300 fl.; 
onorarul suplentei 150 fl.; onorarul peda
gogei 300 fl.; chiria casei 500 fl.; mena- 
giul 1856 fl. 49 cr.; lemne 151 fl. 5 or.; 
îmbrăcăminte la orf. 210 fi. 41 cr.; Taxă 
pentru apă 7 fl. 50 cr.; contnl urloier. 12 
fl. 10 cr.; onor, doctorului 30 fl.; dif. re
paraturi 44 fi. 41 cr.; dif. obiecte cumpăr. 
47 fl. 82 or.; Simbria servitdrei 50 fl ; Ti
părituri 4 fl. 50 or.; PublicațiunI 5 fl. 60 
or.; Bani depuși Ia „Albina" 540 fl. 18 cr.; 
Averea Internatului orfelinat este astădl în 
bani gata 540 fl. 18 cr.; Mobiliar și rechi- 
site J045 fl. 16 cr.; Cărți în bibliotecă 20 
fl.; Efecte 452 fl. 43 cr.; Taxe restante 
dela eleve 154 fl. Averea totală 2211 fl. 
77 cr.

In fine d-na cassieriță face adunării 
împărtășirea, că reuniunea nostră are în 
păstrare din a. 1874 suma de 50 fl. dela 
șcâla de fete din Abrud, oare sumă a fost 
depusă la cassa de păstrare din loc și ea- 
pitalisându-se mereu, a ajuns la cifra de 
131 fl. 15 cr., deci face propunerea, ca 
suma acesta să se administreze la destina- 
țiunea ei, deore-ce îa Abrud este o reu
niune de femei și o șcblă de fete.

Adunarea generală, audind acestă îm
părtășire, împuternicesoe comitetul a-se in
forma oine e în drept a p rimi acestă sumă, 
și după primirea informațiunilor de lipsă 
să administreze paralele la locul compe
tent.

După acesta actuarul cetesoe rapor
tul oomisiunei alesă de adunarea generală, 
preoedentă și însărcinată cu revisiunea so- 
cotelelor reuniunei și a internatului orfe
linat subscris de d-nele Luoia Bologa si 
Eugenia Zănescu și de |jd-nii Valeria 
Bologa și George Zănescu. Prin acest ra
port se constată, că comisiunea s’a întru
nit în 29 Oct. a. o. în casele d-nei casie
rițe Elena Săbădeanu, a revidat socotelile 
purtate și efeotele, în cari este depusă 
averea reuniunei și a internatului, și că 
le-a aflat pe tdte în cea mai bună ordine. 
Deci propune a-se vota mulțămită proto
colară comitetului și în SDeoial d-nei pre
ședintă și cassierițe pentru activitatea des- 
voltată în interesul reuniunei.

Adunarea generală ia cu plăcere la 
cunoscință acest raport și dă comitetului 
absolutoriu cu privire la cestiunea aface
rilor în anul administrativ 1894/5.

Urmeză la ordinea flilei desbaterea 
proieotului de buget al reuniunei pe anul 
1895/6, care arată la venite 2404 fL 17 or. 
și la spese 1618 fl. 52 or., dec-I rămân un 
prisos de 785 fl. 65 cr. destinat pentru 
capitalisare.

După aceea actuarul cetesce bugetul 
internatului orfelinat pentru a.. 1895/6,
care se primesce întocmai cum a fost pro
pus de comitet, și anume cu 5276 fl. 18 fl. 
la venite și cu 4405 fl. la oheltuell, așa eă 
resultă up plus din venite de 871 fl. 18 cr. 
După aceea adunarea generală alege o co- 
misiune de 3 pentru revisiunea socotelilor 
a. 1895/6 în persdnele domnelor Ana Pe
trescu, Maria Oncioiu și Maria Burduloin, 
și de verificătore a protooolului se desig- 
neză d-le Zoe Damian și Aurelia Ohifa.

La ultimul punct al ordinei cjilei „pro
puneri de sine stătătbre", d-na Catinca 
Pușoariu — ținând oont de unele observări 
făcute cu ocasiunea desbaterii raportului 
general de d-na Catinea Bârsan, că încă
perile localului, în oare este așecjat inter
natul orfelinat, nu sunt sufioiente pentru 
numărul cel mare de 38 de eleve — pro
pune, oa adunarea generală sâ autoriseze 
comitetul, ca aoesta în cas de lipsă să în- 
grijâscă de un local mai spațios și mai 
oorăspuncjâtor și, ivindu-se în oausa acâsta 
o diferință în buget, care nu s’ar pute 
acoperi din venitele Internatului, acâstă 
diferență să se acopere pănă la suma de 
200 fl. din bugetul reuniunei.

Economa reuniunei în decursul dis- 
cuțiunei dă esplicarea, că comitetul a con
sultat în privința numărului elevelor, cari 
se pot primi în localitățile actuale, pe doc
torul internatului, și că aoesta s’a pronun
țat că se pot primi pănă la 40 eleve;, arată 
tot-odată d-lor, că starea sanitară a feti
țelor din Iuternat, atât în a. școl. țreout, 

cât și în anul present e deplin mulțăm-'. 
tore.

Adunarea generală decide a da auto- 
risațiunea comitetului, ca în cas de lipsă 
să potă angaja un loo mai spațios, în oare 
eă se potă primi un număr și mai mare de 
eleve. Pentru scopul acesta votâză pentru 
oașul, când s’ar ivi o diferență la buget, 
pe care venitele internatului nu ar putâ-o 
acoperi, suma pănă la 200 fl. din venitele 
reuniunei.

Primindu-Re deci propunerea d-nei 
Catinca Pușoariu fără nici o modificare, si 
terminându-se ordinea cjilei, președinta de
clară adunarea de înohisă.

B aport.

' &CSRILK
— (22) Noemvre.

Din Râșnov ni-se comunică, că erl era să 
se facă acolo alegerea de membri în re- 
presentanța oomunală. Se luaseră tote 
măsurile posibile, ca alegerea să reușesoă în 
defavorul Românilor, cari în acâstă comună 
sunt în majoritate față cu locuitorii Sași. 
Mulțl dintre Români au fost, se vede, in
tenționat lăsațl afară din lista alegăto
rilor, âr oulmea neîndreptățirilor fusese 
reservată pentru efiua de erl, oând se 
fixase terminul pentru alegere ou descon
siderarea totală a legei și fără ca Românilor 
să li-se fi publioat măcar cjiua alegerei la 
timpul și în modul obicinuit. Prooederea 
acâsta a produs mare indignare între looui- 
torii români, oarl sub conducerea vrednioului 
paroch Hamsea se prezentară de timpuriu 
la locul de alegere și protestară cu bărbăția, 
așa că partea contrară a fost silită in fine 
si cedeze și si amâne alegerea. Acest succes, 
datorit după cum ni-se scrie, energicei între- 
venirl a d-lui paroch Hamsea, a produs^ 
mare mulțumire și încuragiare între Români.

— o—
ImormSntarea contelui Taaffe s’a să- 

vîrșit alaltăerl în Ellischau cu mare pom
pă. Majestatea sa a fost representat prin 
adjutantul general, conte Pasr. Au asistat 
la îmormentare ministrul-președinte conte 
Badeni, guvernorul Boemiei conte .Thun, 
mareșalul tării prințul Lobkowitz etc. Cos
ciugul a fost așeejat în cripta familiară. 
Răposatul conte Taaffe a designat in .testa
mentul său pe fostul ministru de finanțe 
Dr. Emil Steinbach oa tutor al fiiuluv său, 
conte Henri c Taaffe. Tînărul conte,-, oare 
s’a ocupat cu publicistica și de present stu- 
dieză jura în Graz, se dice, că ..Vis» scote 
la ivâlă memoriile tatălui său.

țliar oprit. Ministrul de interne un
gar a oprit intrarea în Ungariay„și minis
trul de comercifl a detras debitul postai 
diarului „Mesagerul național*  din Bucuresol, 
care, după cum se soie, este redactat de 
d-1 Roberto Fava.

— o—
Serata literară musicals a tinerimii^ 

universitare române din Budapesta ni-se; 
scrie, că a sucoes străluoit atât în privința 
morală, cât și materială.. Publicul român, 
din Budapesta s’a presentat în număr im-- 
posant, și a rămas forte încântat de succes.. 
Raport speoial vom publica.

Director la gimnasiul gr. or. din 
Sucâva a fost numit profesorul dela. gim- 
nasiul c. r. din Cernăuți, d-1 Ștefan de 
Repta.

—o—
Societatea filarmonică din loo va da 

Vineri în 6 o. în sala de conoesce primul 
său concert ordinar din ăst an, cu conour- 
8ul mueicei orășenesci și sub, direoțiunea 
d-lui Anton Brandner. Programul: 1. E, 
Humperdink: Preludiu la opera „Hănsel 
și Gretel"; 2. Vieuxtemps: Concert de Vio- 
lină A.-moll; 3. Schubert; Symphonia 
H.-moll; 4. Schubert-Liszt; Marș în C.-dur,, 
începutul la 8 ore sera.

România, agricolă,
XII. Pădurile.

Am aretat mai sus cestiunea 
ștărei deplorabile a pădurilor. O sta
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tistică și publicațiune oficiosa a pă
durilor, despre întinderea lor și dis- 
tribuțiunea specielor nu esistă. Din 
bătrâni și istorici am aucjit, că Ro
mânia a fost forte bogată în păduri 
și în special în păduri de stejar, și 
afirmațiunea acesta o repetăm și noi 
(jilnic, fără a ne da semă, decă co
respunde realității și adevărului, ori 
nu. Afară de sin-amăgirea cu bogă
ția pădurilor, alta nu avem.

Am arătat starea și halul, în 
care au ajuns pădurile, și efectele 
acelei devastațiuni fără de nici un 
rost. Arendașii tindeau în continuu 
la arendarea de moșii cu păduri, ca 
să le potă pășuna și defrișa său is- 
lăzui, fiind-că nimic nu-i împedeca 
în acestă procedere seu tendință bar
bară a lor. Apoi antreprisa și es- 
ploatarea de păduri se consideră ca 
primul pas pentru a-și face stare și 
pentru ca din funcționar și cârciu- 
mar să ajungă la arenda de moșii. 
De aceea se găsesc ațâți arendași 
de moșii, cari sunt tot-odată și es- 
ploatatori de păduri.

Câteva espertise făcute pe la 
esploatatorii de păduri, fabrici de 
cherestea și negustori de lemne mă 
puseră în posiția de-a cunăsce de 
aprdpe nu numai starea și produc- 
țiunea de lemne ale pădurilor, ci și 
mișcarea și valorea traficului de che
restea.

România posede astăcjl din fai- 
mosele păduri și codrii seculari încă 
nisce păduri cu lemne de foc, mai 
puțin, decât mediocre. Lemne de 
folos și de construcțiă se mai gă
sesc puține, colo sus la munte, unde 
cârciumarul n’a putut ajunge. Tra
ficul și negoțul cu lemne din țări, 
și ca capital (și ca spirit industrial, 
este mai mult în mâna streinilor, 
decât a celor indigeni. Traficul mare 
de lemne pe Bistrița se face cu plu
tele, ce scobor din Bucovina, 6r pe 
Lotac și Olt de cătră fruntariile 
Transilvaniei.

Firme comerciale române ca es- 
ploatatore sistematice de păduri sunt 
două-trei și acelea conduse de străini. 
Esploatatorii indigeni de păduri se 
ocupă numai cu esploatațiunea și 
producțiunea lemnelor de foc. Ca 
lucrări de artă pentru debitarea și 
traficul de lemne din munte abia 
s’au făcut păn’ acum 2—3 canale 
mici neînsămnate, și 2 linii ferate 
particulare. încolo nimic.

Muncitorii și personalul de ser
viciu atât pentru tăierea, cât și de
bitarea lemnului și fasonarea lui 
sunt streinii. Pentru tăierea și cu
rățirea lemnului se aduc lucrători 
ambulanți români din Bucovina și 
din Maramureș, Huțuli din Bucovina 
Ruteni și litvani din Galiția etc.

Ca lemn și specii de valdre 
câteva espertise făcute la fabrici de 
cheresteu în Moldova și câteva pe 
la negustorii de cherestea din Brăila, 
Galați și Bucuresci mi-au dovedit, 
de altcum lucru cam cunoscut, că 
România are puțin lemn de reși- 
nose, și în special forte puțin lemn 
de molid. Piesele cele mai frumăse, 
pentru tâmplăria fină, se aduc din 
Bucovina nefasonat, ca groși și 
bune pe Bistrița, și fasonat se aduce 
peste Predeal și nefasonat pe Olt 
în măsură mai mică.

Lemn de valore, lemn tare de 
stejar, România are puțin. Are însă 
ceva lemn de nuc. Lemn de stejar 
abia are pentru traverse. Și totuși 
se 4icea> °ă în lemn de stejar ste- 
tea una din bogățiile vechi ale Ro
mâniei. Să vedem, cum stă cu aces- 
sta, ce este adevărat și ce fantasie. 
Să vedem adevărul pur. Să luăm 
una din Gestiunile mari moderne, 
producțiunea și esportul de doge, 
cu care Slavonia, Croația, Transil
vania au făcut afaceri colosale, și 

produc actualmente doge aprope 
pentru lumea întregă.

După posiția și situațiunea ei, 
România este limitrofă cu Transil
vania, și are clima și solul similar 
cu al Slavoniei.

O erore a unui coleg mă făcu 
să mă ocup de-apr6pe cu cestiunea 
acesta. Se depusese amanet la in- 
stituțiunea, la care ne aflăm, un nu
măr însămnat de doge pretinse de 
stejar din părțile Moldovei și den
sul făcuse espertisa fără a-și da bine 
de semă despre număr, specie, ca
litate și valore. Odată împrumutul 
realisat, denunțările curgeau din tdte 
părțile la direcțiune și consiliu. Eu 
fui trimis să anchetez și constat 
starea lucrurilor, — nu numai nu
mărul, ci și calitatea și prețul esact 
al lor.

Nu mi-a fost greu de-a constată 
numărul veritabil al dogelor. Din 
număr lipsiau y6 parte. Mai greu mi-a 
fost însă de-a constata calitatea și 
prețul. Pentru a constata prețul ade
vărat, fui silit să mă pun în con
tact direct cu toți fabricanții de 
vase pentru vinuri, negustorii mari 
de ddge, și fabricanții de beuturi 
spirtudse, ca să văd, cum se vinde 
atare marfă și eventual, la cas de-a 
rămâne asupra ndstră, cu ce preț 
le-am pute desface.

Ce să vecpi! Ori unde mă adre
sam cătră dogarii din orașele prin
cipale și centrale mari ale vinului, 
îmi cereau să vadă mai întâi marfa. 
Amintind localitatea, unde ele se 
află, îmi cpceau, că ele nu pot fi de 
stejar, adecă de gorun, ci numai 
de gârniță, la care în Moldova se 
mai cjice și gârneță. In Moldova nu 
esistă gorun și doge de gorun aprd- 
pe de loc, și cele ce se produc în 
țâră vin puține din Oltenia, dela 
Slatina.

(Va urma.)

0 demonstrațiune a femeilor.
Mare sensațiă a produs în Viena o 

demonstrațiune, ce-a fost arangiată acolo 
din partea femeilor anti-semite. Se oon- 
vooase un meeting al femeilor în sala unui 
otel din „Prater14, cu soopul de a-se înțe
lege, cum să potă încungiura mai bine pe 
comercianții jidani cu ocasiunea cumpără- 
rei luorurilor trebuinoiâse pentru Crăciun.

Au luat parte la meeting, după cum 
spun telegramele din Viena, ca la 3000 de 
persâne, dintre cari partea cea mai mare 
era alcătuită din neveste de-ale micilor 
comeroianțl. In săptămâna trecută înoă se 
convocase un asemenea meeting, dâr a 
fost dieolvat, pe cuvânt, că sala era prea 
mică față de mulțimea publicului adunat.

Aceeași sorte a avut’o și meetingul 
acesta. El încă a fost disolvat de comisa
rul guvernial pe cuvânt, că acâsta o recere 
siguranța publică. Cu ooasiunea disolvărei 
însă s’au petrecut scene caracteristice. Fe
meile au erupt în strigări de: „Jos cu Ji
danii !“ „Trăesoă Lueger!“ și au început 
să sărute manile și vestmintele lui Lueger, 
care încă era de față, așa că acesta abia 
s’a putut urca în trăsură.

După acâsta mulțimea, constătătâre 
din vre-o 2000 persâne, în partea cea mai 
mare femei, plecară în rând peste prome
nada Prater strigând mereu : „Jos cu Ji
danii !“ „Trăescă Lueger44. Demonstran
tele trecură pe strada Prater, unde bat- 
jooureau și souipau asupra tuturor Jidani
lor, pe cari îi întâlniau. Când treceau pe 
lângă câte-o prăvăliă jidovescă, ele scui
pau în prăvălia și strigau celor dinlăîn- 
tru : „Jos cu Jidanii!44

Mulțimea a trecut pănă la podul As
pern, unde o parte a fost împrăștiată de 
polițiști, altă parte înse a trecut mai de
parte pănă la Stefansplatz, unde polițiști
lor li-a succes în fine să împrăștie pe de
monstrante.

Soc etatea academica „Junimea" 
din Cernăuți.

In 25 Noemvre n. c. și-a ținut acestă 
sooietate a tinerimei academice române 
din Cernăuți adunarea generală. Raportul 
anual al comitetului, redactat de d-1 pre
ședinte Dorimedont Popovid, face oonsta- 
tărl fârte îmbucurătore în privința avân
tului, oe l’a luat Sooietatea. El înoepe cu 
următârea întroduoere:

De sub troianul letargiei, oe nu de 
mult acoperea oâmpia românesoă, a răsărit 
înainte de aprâpe două decenii o fragedă 
mlădiță, sooietatea academică „Junimea44. 

Spiritul timpului de pe atunci arată 
o vădită înclinațiune în spre separatism. 
Delăturarea acestui pericol, ce promova 
fățiș pierderea poporului nostru, întrunsoe 
la anul 1878 tinerii academici bucovineni în 
sus numita oorporațiune, Bravii academici 
înoep acum a-șl da semn de o viață nOtlă, 
tare în principii și entusiasmațl pentru 
scopurile impuse ; formâză o stânoă, de care 
au să se rumpă valurile dușmănâse.

Uniți în același întreg tinerii români 
devin consoii de datorințele lor față de 
patrie, limbă și neam, și se prepară a-le 
împlini cu aourateță și seriositate în 
lupta, ce îi aștâptă. Caraoteriul nobil, ce’l 
primesc ei dela mama „Junimea44, onorea 
nepătată le înmănueză o armă sigură, cu 
care vor fi în stare de a învinge nenumă
ratele obstacole, ce contravin (jdnic intere
selor nostre.

Junimea recrutâză națiunei sale sen
tinele oredinoiâse, cresce tineri români în 
sensul recerințelor de față, oăcl numai ast
fel crede ea a-se apropia de înălțimea 
chemării sale, ca fiică dâmnă a poporului, 
din care a eșit.

Parată a deveni victima opintirilor 
sale, Junimea în frunte cu comitetul ei a 
luptat în anul acesta pentru frumâsele sale 
idealuri mai mult decât ori oând. Nioî o 
piedecă n’a fost atât de mare, încât ar fi 
putut să resiste zelului înflăcărat de-a con
tribui din răsputeri la întărirea simțului 
național.

Gloria străbună a fost farul luminos, 
stâua oălăuză, oare ni-a arătat calea ade
vărată, pe care trebue să pășiâsoă Româ
nul demn de gloridsele fapte ale strămo
șilor săi.

După acestea se arată, că sooietatea 
a aranjat în cursul anului mai multe în
truniri și petreceri, âr la Câmpulung a 
arangiat pentru prima-dată o ședință fes
tivă. Viâța internă a sooietății a luat o 
direcțiune mai salutară priu întroduoerea 
unui coloqium regulamentar din istoria și 
literatura națională, obligător pentru mem
brii noi intrațl.

In cursul anului societatea a ținut o 
adunare generală ordinară, una extra-ordi- 
nară, mai multe întruniri sooiale, 7 ședințe 
literare etc. Averea totală a societății: 
3363 fi. 94 cr. Membri ordinari (stud.) 52.

Voci din public.*)

*) Peutru cuprinsul și forma celor publicate 
sub rubrica acesta Bed. cțiuuej nu ia răspunderea

Domnule Redaotor!
In numărul 258 a. c. al diarului, ce 

redigeațl, d-1 protopop titular Vasile Voina 
află de bine a da nisce lungi deslușiri asu
pra unui incident obvenit între mine și 
d-lui în sera de 27 Noemvre a. c. In aoeste 
deslușiri d-l Voina presentă totă afacerea 
astfel, ca și cum eu l’așl fi atacat, 6r d-sa 
s’ar fi aflat numai în „legitimă apărare44. 
Aoâstă înfățișare a cestiunii e falsă. Cons
tat, că între mine și d-1 protopop Vasile 
Voina în săra amintită nu s’a întâmplat 
nici un „schimb de vorbe44, ci pur și sim
plu, fără ca eu să-i fi dis măcar o singură 
vorbă fiă insultătâre, fiă prietinescă, pă
rintele Voina s’a pus în ușa salei și din 
gura mare a început să strige „afară cu 
ei44, „la Tingl-Tangl cu ei44 etc. Sooietatea 
dela masa mea, în majoritate dame, au în
ceput să simță, că aceste vorbe ar fi la 
adresa mesei nostre. Văcjând, că părintele 
protopop nu mai încetâză cu sbierăturile 
insultatore, în siârșit m’am soulat și mer
gând la d-lui l’am întrebat, oui sunt adre
sate cuvintele insultătâre. Atunol părintele 
mi-a sbierat în față „Vouă, afară cu voi, 
de mult îți port eu Sâmbetele44 eto. De

curgerea mai departe a scandalului, care 
de altfel e descris tot fals în declarația 
părintelui Voina, deO-oamdată nu mă im
portă. Constat, că părintele protopop Voina 
m’a insultat împreună cu Societatea din 
care făceam parte, fără să-l fi supărat cu 
un singur cuvânt și la acâstă constatare 
msrtor mi-e tot publicul present în aoea 
sâră. Părintele protopop Voina e deol ca
pabil să insulte pe âmenii inofensivi. Tot 
părintele protopop 'titular Vasile Voina 
însă In declarația sa proprie din numărul 
oitat al diarului „Gazeta Transilvaniei44 
dice textual: „posiția mea de preot ob- 
chide posibilitatea de a-i da dânsului altă 
satisfaoție, decât aoeea, ce șl-o pâte lua 
pe calea legilor esistente44. Este prin ur
mare constatat, că părintele protopop este 
capabil de-a provoca scandal și a ofensa 
persâne inofensive, dâr a da satisfacție nu 
este oapabil. Individul, care nu dă satis
facție, nu pote nioî vătăma. Este prin ur
mare indiferent, decă părintele Voina a 
dat ori a primit pălml (adevărul este, că a 
prim’t), eări și hoțul din drum te pâte 
bate strașnic, fugind apoi în desișul pădu
rilor, după cum părintele protopop se as
cunde în dosul reverenzilor.

Brașov, 4 Decemvre 1895,
George B. Pop.

Scirl telegrafice.
Budapesta, 4 Decemvre. In co

muna Fertd-Szt.-Miklos lângă Oeden- 
burg s’au întâmplat turburări. Po
porul iritat a bombardat cu petri 
scâla jidovâscă și a spart ferestrile 
caselor unde locuesc Jidovi. Intr’o 
locuință s’a și pușcat.

DIVERSE.
Cea mai mare flore din lume. Pe 

insula Sumatra cresce o flâre, numită : Amos- 
fotacus Fitaium. Acâstă plantă pe timpul 
înflorirei n’are decât o siDgură frunză, care 
e lungă de 15 metri și cotorul ei abia 
îl pot cuprinde doi âmenl. Potirul florei 
așa e de mare, încât pdte aooperi trei dmenl.

Jertfa credinței deșerte. Causa morții 
Luisei de Savoia, mama împăratului Ger
maniei Francisc I, a fost un cornet, pe care 
ea l’a v^Z^t într’o nopte din luna lui Sep- 
temvre 1531 în odaia sa de durmit. VăZând 
în odaia sa o lumină deosibită, dete ordin 
să se ridice perdelele și atunci apăru un 
cornet străluoitor. Acesta e semn rău, îșl 
gândi ea, și porunoi să se lase jos perdelele 
și să se faoă pregătiri pentru despărțirea ei 
de pe pământ. Medioul de oasă o asigură, 
că sănătatea nu-i este atacată și că se află 
deplin sănătâsă, ceea ce și ea recunoscu, 
dâr ținea una, că acel semn este semnul 
mortei ei apropiate. Luisa de Savoia a și 
căZut jertfă credinței sale deșerte, căci a 
treia di închise ochii pentru tot-dâuna.

Vidța omului. In lumua întrdgă mor 
în fiă-care an 33 milione de omeni, său 
91,554 într’o ZZ 3730 într’o dră și 62 în 
fiă-care minută. Fie-care puls însemnă mârtea 
unei ființe omenesol. Cei mai mulțl mor în 
etate de 38 de ani. A patra parte din 
populațiune mor înainte de-a ajunge 7 ani, 
er jumătate mor înainte de-a ajunge al 17 
an al etății. Din 10,000 de omeni numai 
unul ajunge etatea de 100 de ani; din 500 
de omeni numai unul ajunge etatea de 90 
de ani și din 100 de omeni, numai unul 
ajunge etatea de 70 de ani. Cei însurațl 
trăeec mai mult, decât cei neînsurațl. Din 
1000 persâne, cari au ajuns etatea de 70 
de ani, au fost: 43 preoți, 40 țărani, 33 
Zilerl, 32 miiitarl, 29 advooațl și ingineri 
27 profesori și 24 medici.

Ce se mănânce o cântăriți!? O cân- 
tărâță de profesiune sorie, că tortele, nu
cile, migdalele, stafidele și tâte buoatele 
gătite cu soorțișâre sunt venin pentru o 
cântărâță. Ea dă sfatul, ca cel puțin două 
ore înainte de-a cânta, oântărâța, să mă
nânce mâncări ușore. Când are să cânte la 
8 âre, ea totdeuna mănâncă la 4 ore. Ce 
privesce băuturile ea Zice : beuturile peste 
tot sunt stricăciose, laptele singur e reco
mandabil și încă mai bun este amestecat 
cu sodă. Vinul, fiă de orl-oe calitate, este 
stricăcios. Pome prospete și câpte bine, ou 
deosebire bone de struguri sunt cele mai 
recomandabile pentru o oântărâță.
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Călindarul Plugarului pe a. 1896.
In editura tipografiei „A. Mureșianu“ din 

Brașov a eșit de sub tipar „Călindarul 
plugarului pe anul vised 1896“, redactat de 
d-1 Ion Georgescu. Dâcă în cei trei ani 
dela început acest oălindar a ajuns să fiă 
cunosout oa unul dintre cele mai alese, 
mai bogate și mai eftine oălindare româ
nesc! dela noi, cu atât mai bine primit are 
să fiă aoum, când întră în anul al patru-lea, 
fiind întocmit și mai ou îngrijire ca pănă 
acum. Cuprinde mulțime de povețe și sorierl 
din cele mai alese și mai neoesare pentru 
trebuințele economului român, aducând și 
frumâse glume și scrieri de petreoere. Târ
gurile, competințele de timbre și taxe se 
cuprind în acest călindar corese și îndrep
tate, mai pe larg și mai acurat ca ori 
unde.

Pe pagina primă se află portretul bine 
reușit al marelui învățat român Timoteiu 
Cipariu. Urmâză apoi regentul anului 1896, 
începutul anutimpurilor, sărbătorile și alte 
4ile sohimbătâre, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile, deslegarea postului și alte 
multe. Apoi cronologia anului 1896, în
semnarea dilelor de peste an, la cari sunt 
adause evaugeliile, ce sunt a-se ceti în 
fiă-care Dumineoă, cum și însemnarea ore
lor și a minutelor, oând răsare și apune 
sorele, 6r pe de margini povețe despre 
ceea ce are să facă plugarul în fiă-oare 
ună, fiind adausă la urmă și câte-o fâiă 
albă pentru însemnări etc.

Urmeză biografia lui Timoteiu Ci
pariu, Genealogia domnitorilor din Europa, 
Măsurile de lungimi și greutate, Banii noi 
și vechi, Competințe de timbre și taxe cu 
un lung estras alfabetio din foia oficială, 
în care se arată, oe timbru este a-se pune 
pe fiă-oare hârtiă; Taxele poștale și tele
grafice; Cât timp pârtă animalele de casă; 
Timpul încolțirei și cresoerei sămănăturilor; 
Greutatea de mijloc a bucatelor; Târgu
rile din Ardâl, Banat, Țâra ungurâscă și 
Bucovina.

Urmeză partea literară eu o introdu
cere de loan Georgesou. Aoi aflăm frumosa 
scriere „Pietrile Domneiu, de „Carmen 
Sylva“ (Regina României); Plugșorul, oo- 
lindă din coleețiunea Alexandri; La Solferino 
devale, schiță dintr’o esoursiune de I. C. 
Panțu; Tot la cârciumă, poesiă de T. D. 
Speranția.

In partea economică și higienică: So- 
cotâla în economiă; Buruenile veninâse; 
Lucrul câmpului; Gunoitul pomilor ; Plante 
vindecătore de bole; Alte leacuri de casă; 
Laptele; Bolele cailor; Gâlcile poroilor. In 
partea din urmă vin mulțime de povețe, 
felurite scrieri instructive și de petrecere, 
mai multe glume bine alese, și apoi vie-o 
40 pagine de anunțuri.

Și numai din cuprinsul arătat aoi pe 
sourt se vede, că „Călindarul Plugarului1* 
pe anul 1896 e întru tâte întocmit pentru 
trebuințele poporului nostru. Forma fru- 
mâsă, hârtia bună, tiparul curat și mai în
desat ca în anii trecuțl. De vânzare se 
află la Tipografia „A. Mureșianu", și la 
„Librăria N. I. Ciurcu“ în Brașov. Prețul 
numai 25 cr. și alțl 5 or. pentru trimitul 
ou posta. După 10 esemplare comandate 
de-odată: unul gratis; pentru vâncjâtorl se 
dă rabatul cuvenit.

Mărci imperiale germane . . . 59.10
London vista............................. 121.05
Paris vista................................ 48.—
Rente de oorâne austr. 4%. . . 99.75
Note italiene................................ 45.—

Cursul pieței Brasov.
Din 4 Deoemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Camp. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.% Vend. —.—
Lire turcesol Cump. 10.78 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Scris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.-

Proprietar: Ds».. Aurel
Redactor responsabil: Sregorîu Maior.

Avis.
Am ondrea a face cunoscut ono

rabilului public, că primesc se exe
cut orî și ce lucrare de

zugrăvit, aurit și lacuerit 
atât la biserici, cum și salone, odăi 
etc. Sunt provecjut cu cele mai noue 
și moderne schițe pentru păreți și 
plafoildun, cari stau la disposiția on. 
public spre vedere.

Me recomand și pentru lucrări 
de firme și table de prăvălii.

Cu stimă

Gustav Treiber,
6 — 7 zugrav.

(Brașov, ulița nâgră Nr. 16.)

Nrul 16048 -1895.

Concurs!
Este de a-se ocupa postul de 

cancelist devenit vacant la autorita
tea orășenescă de insinuare. Leafa 
anuală 500 fi. și 100 fi. bani de 
locuință.

Refiectanții au de a-șl docu
menta purtarea lor morală, studiile 
percurse, și cunoscerea acelor 3 
limbi ale patriei, în special însă 
cundscerea limbei germane și ma
ghiare în vorbă și scris.

Petițiunile au de-a se așterne 
pană în 13 Decemvre a. c. acestui 
magistrat.

Brașov, 28 Noemvre 1895.
854,2—2 Magistratul orășenesc.

Cursul îa bursa din Wiena.
Din 3 Deoemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.5
Renta de oorâne ung. 4% . . . 98.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 123.60
I npr, căii. fer. ung. în argint^y^/o 100.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. cu premii .... 155.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.50 
Renta de hârtie austr.................. 100 15
Renta de argint austr.........................100.10
Renta de aur austr..............................120.95
Losuri din 860 ......................... 148.—
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 1013.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 441.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 375.50 
Napoleondorî.................................. 9.60

Ball-Seîdenstoffe v. 35 kr.
bis fi. 14*65  p. UTeter — forotc sclivrarze, 
weisse unb farbige Henneberg-Seide 
roit 35 kr. bis fl. 14.65 p. XTTeter — glatt, 
geffreift, farrirt, gemuftert, Damafte etc. (ca. 2^0 
rerfdj. CQual. unt) 2000 nerftț. ^arben, Deffins 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. Xlîufter um= 
gefjeitb. Doppeltes 23riefporto nad; ber Scțtueij.

Seiden-Fabrik G, Henneberg
4. (K. u. K. Hoflief,) ZiirScb.

Vinuri unguresc!.
Un neguțător engros de vi

nuri, doresce a cumpăra direct de 
laproducenți,Vinuri aspre.

Oferte cu prețurile vinului a 
se adresa la Rudolf M o s s e, în 
Posen, 1602. — Cumpărătura se 
efectuesce de însuși Principalul 
la locul unde se află vinul.

2 3

Picăturile h stomacliti

Zeller

achutzmarke.

cari au efectîi escelenth în contra tu
turora boleloru de stomachu, suntfl unfl 
medicamentul neaperattl de 
lipsă pentru eră-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machs, flegmă gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și Ia durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bați! și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celii mai bunii 
leach, care confirmă sute de tes+imonii. 
Prețulâ unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 cr. Sticla îndoiții 
de mare ®O cr. Espediția centrală 
prin farmacistulii CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntii numai 
acelea, pe a cărorii embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Braș o vu: farmaciile Iul, 
Ilornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
falu: farmaoia Josef Drodtleff.

LS

Comptoarul: 
Vaczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Iustiman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.

C a 8 a 

fondată în anul 

1872.

Unicul Specialist in producte de Petroleum.
Am ondre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octonivre 

a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi- 
toriu în specialitatea de Petroleu :

ICaîsei«oeB'»Petr>oleufiîiB
Marca „1 ni p e r a t o r“, prima Type blanc neesplodiibil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40°Abeltest. Garantat cu 20—22°/0 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 — 18% 
mai mare. Prețul fl. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ort unde în Ungaria sâu Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitetea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.
rar?JL^L'^irF’innirr>lr7*ln? ’lli’^îr^iirpiinsiftmnsiir=iir=nrair.nit=î7r=7ir=iiir=inniir=ir=iiinnir=iî

Medalie de aur.

SALVADENT
(Pulvis antisepticus comp. Popini) 

civil și de cel militar.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie
nică, Salvadentul în- 
locuesce cu folos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infectâză.

pi

Medalie de aur.
Aprobat de consSIiul medical superior

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar L 
nesuferitul miros de gurățj 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pâte întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „I o d o f o r mu în tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tâte farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucuresci.

DEP0SITE: în Vnena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3 ; 
în B."Pesta la farmacia 1. Torok.

3^’ 60 cr. ’-VS Nr. 831,5-6

I
I

Sosirea și jlocaroa tronurilor îi Brașoy.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — âre — m. dimineța. 
Trenul de persâne: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 âre 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 âre 20 m. după amâc|I.
Trenul de persâne : 9 âre 8 minute sera. 
Trenul accel.: — âre — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 âre 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 oră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 âre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorlieiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 âre 15 min. dimin. 
Trenul de persâne: 1 âră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 âre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persâne 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Peeta 

Trenul mixt: 5 âre 8 min. dimineța. 
Trenul aocel.: 2 âre 45 min. după am. 
Trenul de persâne: 7 âre 43 min. sâra. 
Tr. accelerat: — âre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 âre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — âre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 âre înainte de amâcjl. 
Trenul accel.: 2 âre 19 min. după am. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 8 âre 35 min. diminâța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 âre — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persâne: 3 âre 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 âre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persâne 6 âre 40 min. sâra.

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


