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Scrisori nck’*.noatB nu ds 

primesc. — IfanuBcrifto nu sc 
ratrimet,

IMSERATE se primesc la Adml- 
nlctrațluno în Brașov și la ut- 
XQiitdrele Birouri da ununoluri: 

In Viena: H. Bukcs, Heinrich 
Schaiek. Rudolf Jfasse, A. Oppeliks 
Naclifolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebar, în Budapesta: A. V. 
Qoldbergerg, Eckstein B ornat: în 
Bucureaci: Agcnce Hatas, Sua- 
cursaie de Koumanie; în Ham- 
btu^,: Harolyi <£ Liebmann.

Prețui Inaerțlunilor: o seria 
garmond pe e aolână B ar. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări m&i dese după 
tarifă și învoiala.

Reclame pe pngmn a o-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

(SsfCTZUL'^ZK OA 23)

Gazeta" iese in flâ-care li.
Abonamente peiitra Hsiro-Dugaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese IqhI 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii do Dumlnsaâ 2 fi. po an.

PBfilia România si sttăilălaif.:
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr.jpo trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumfiră la tdte oficiere 
poștale din întru și din afara 

și lțj dd. colectori-
Ahraamentul jentm Brasov 

administratiunoa, piața snaxe, 
Târgui Inului Nr. 30jjetaeiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Dn eaemp’ar 5 cr. v. a. 
sâu 15 bani. Atât abonamen
tele aăt și inserriunile 

a se plăti înainte.
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Cea mai nouă cursă.
In septemâna acesta erășl ni- 

s’au dat câte-va. dovedi pentru a ne 
convinge, de câtă răutate e stăpânită 
inima celor dela cârma statului față 
de noi Românii.

Acum se lucreză la făurirea 
unei legi, care are de scop a da 
Curiei din Budapesta puterea de-a 
judeca asupra tuturor proceselor și 
neînțelegerilor, ce s’ar ivi cu ocasiu- 
nea alegerilor de deputați pentru 
dietă. Dbcă la făurirea acestei legi 
s’ar fi avut în vedere numai îndrep
tarea unor rele, după cum se flicea 
din partea celor ce au născocit’o, 
atunci de bună seină n’ai- fi fost ni
menea în potriva ei. Tdtă. lumea 
scie, că mai mari scandaluri, abu- 
surl, fărădelegi și volnicii, de cum 
se întemplă. la noi cu ocasiunea ale
gerilor, nu se mai întemplă d6r ni- 
căirl în lume. Cme n’ar fi dorit, deci, 
ca se se aducă o lege, prin care 
se se pună odată capet acestor 
rușinose stări de lucruri și se se 
curme ne mai pomenita demorali- 
sare, ce se face la noi cu ocasiunea 
alegerilor?

Acesta se și c|icea, că ar fi sco
pul noului proiect de lege privitor 
la jurisdicțiunea Curiei în afaceri 
electorale, despre care am amintit 
mai sus. Der când și unde s’a mai 
pomenit, ca din glăvățină ungurescă 
să iasă la iveală o lege, care se 
n’aibă alt scop în vedere, decât drep
tatea, sânțenia causei și fericire® ce
tățenilor ?

Abia au intrat mai adenc de
putății unguri din dietă în desbate- 
rea amănunțită a noului proiect de 
lege și s’au și ivit ghiarele pisicei, 
ce era ascunsă în sac. S’a vădut 
adecă, că noua lege, la care se lu- 
crâză acum, nu are alt scop, decât 
întărirea partidei dela putere, ca nu 
cumva acbsta se fiă dată cumva în
lături dela sacul cu grăunțele.

Mai ales un paragraf se află în 
noul proiect de lege, care tinde a 

lega mânile preoților și a-le pune 
scăiuși în gură, așa, ca să nu mai 
pdtă nici cțice și nici face nimic în 
interesul credincioșilor lor cu oca
siunea alegerilor de deputați dietalî.

Dâcă s’ar adeveri, că în decur
sul celor trei luni înainte de alegere 
preotul a grăit ceva în biserică seu 
în ori ce loc ori adunare cu carac
ter religios, urin care s’ar da vre o 
povețuire alegătorilor ; seu dâcă preo
tul a amenințat pe cineva cu pe- 
depsă din cealaltălume în cas când n’ar 
vota așa și așa, ori că la o alegere 
de deputați a folosit lucruri sfinte, 
ca de esemplu cruce etc.: pentru 
tote aceste lapte, ba chiar și dâcă 
numai ar fi părtaș, ori ar fi consim
țit mai dinainte cu ele, preotul va 
fi pedepsit cu închisăre de stat pănă 
la un an și pe lângă aceea pedepsă 
în bani pănă la 500 fl. și perderea 
tuturor diepturilor politice.

Așa sună amintitul paragraf al 
noului proiect de lege, ce se des- 
bate acuma în dietă. \a se c|ică în- 
tr’un timp de agitațiune, când în 
tote cercurile, la tote mesele și în 
tote unghiurile stradelor se vorbesce 
de alegerea cutărui și cutărui depu
tat, cum de regulă se întemplă" cu 
ocasiunea alegerilor, preotul trebue 
încă cu trei luni înainte se-și astupe 
gura, căci societățile, în cari se în- 
târce el, ca de esemplu serbarea 
unei logodne, a unei cununii, se- 
vîrșirea unei sfeștănii, înmormântări 
etc., tăte sunt mai mult său mai 
puțin adunări cu caracter religios, 
în cari grăirea unui singur cuvânt 
despre alegere ar pută se-1 înfunde 
în temniță. Tot așa de periculos este 
pentru preot a grăi cu cine-va și pe 
stradă acasă sâu în ori-ce alt loc, 
căci ajunge se-1 scape gura de-a cj'ce 
cui-va se voteze după dreptate, căci 
altfel „îl va bate Dumne4eu“, — 
pentru ca numai decât se cadă în 
bucluc.

Acestea și alte măsuri aseme
nea. Rr cu drept cuvânt au produs 
mult sânge rău în sinul clerului, mai 

ales însă în sînul clerului catolic, 
căci în contra lor este îndreptat de
ocamdată ascuțișul acestui nou pro
iect de lege. Se vede, că luptele 
așa numitei „partide poporale1* a 
catolicilor i-au pus pe gând pe cei 
dela putere și de aceea vor prin 
acestă lege să se îngrădescă în con
tra ei.

Der, dâcă vom băga bine de 
semă, ne vom convinge, că ascuți
șul nouăi legi este și cu mai multă as
prime îndreptat în contra poporelor 
nemaghiare și mai ales în contra 
năstră, a Românilor. Căci bine scie 
Banffy și soții săi dela guvern, că 
poporul român nu are alți povățuitori, 
decât pe preoții și învățătorii săi. învă
țătorilor le pune scăiușul în gură in
spectorul unguresc de șcăle, er preoți
lor, cantorilor și tuturor personelor bi
sericesc!, câte le avem, vor să le lege 
mânile prin noul proiect de lege, 
așa ca poporul român să nu mai 
potă primi dela conducătorii săi fi- 
rescl nici o povățuire îa causa ale
gerilor, să nu mai aibă cine-i împăr
tăși hotărîrile conferențelor nostre 
naționale, să nu mai aibă cine se-1 
rețină dela blidul cu linte al contra
rilor noștri, ci ei să-l târască la ale
geri și să se folosescă de poporul 
nostru ca de un instrument fără 
stăpân.

Eră cursa, ce ni-o prepară afli 
stăpânitorii unguri dela Budapesta!

Dâr nici acesta n’are să ne 
sparie. Nu este nici o lege sub sore, 
care să potă înăbuși glasul fratelui 
cătră frate. Să scotem neghina din 
holda românescă și să strîngem în
tre fiii adevărați ai națiunei nos- 
tre legăturile frăției și dragostei 
împrumutate, căci atunci tăte svîr- 
colirile dușmane nu vor pute dărîma 
întăriturile cetății poporului român.

Revista politică.
Contele Apponyi la monarchul. 

Alaltăeri Majestatea Sa a primit în 
audiență privată, în parlamentul său 

din Buda, pe contele Albert Apponyi 
șeful partidei naționale Min paria 
mentul ungar. In urma acestei au 
diențe s’au lățit diferite versiuni prin 
cercurile politice din Budapesta, că 
adecă în timpul cel mai apropiat se 
vor face mari schimbări în vieța po
litică ungară. Se afirmă, că în con
tinuu decurg pertractări secrete pen
tru de-a formula un program comun, 
pe care să’l accepteze tote partidele 
stătătdre pe basa pactului din 1867, 
Mai departe se observă o mare de
primare și nemulțămire în sînul par
tidului guvernamental, din ceea-ce 
mulți conchid, că membrii acestei 
partide ar voi în fine, să se resălve 
pe cale pacinică neînțelegerile, cari 
împiedecă o fusionare a partidului 
liberal cu cel național.

*
Alianța balcanică. Regele Serbiei 

și prinții Bulgariei și Montenegrului 
s’au hotărît să imiteze pe marile pu
teri europene, formând o nouă triplă 
alianță a statelor balcanice, în forma 
triplei alianțe a Germaniei, Austriei 
și Italiei. Tratările se urme^ă cu 
multă activitate între regele Alexan
dru, principii Ferdinand și Nicliita, âr 
în cursul lunei Iulie o întrevedere 
a acestor trei monarchi în minia
tură, va avea loc la Sofia, când se 
va pune basa alianței Slavilor din 
Balcani. Cât s’ar părea de xidiculă, 
la prima vedere, acestă nouă triplă 
alianță, ea devenind un fapt, marile 
puteri europene vor trebui să țină 
cont de dânsa, deărece aceste trei 
mici state neputând tocmai impune 
Europei prin forțele armatelor lor, 
o vor ține însă în respect prin ame
nințările unei revoluțiuni teribile, ce 
aceste state ar putea să provoce în 
Orient. Dâcă am judeca după lim- 
hagiul pressei sârbo-bulgare, acâstă 
alianță ar avea de realisat idealuri 
naționale, și prin urmare ne putem 
aștepta la o politică în Orientul Eu
ropei, susținută în ori ce cas de că
tră Rusia, protectorea interesată a 
fraților slavi din Balcani.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

O R A O U L.
Novelă de V. II. Buticescu.

Este drac ori ba ? Este deu! Der el 
nu-i așa de urît pe cum îl fac babele. Dra
cul îi copil frumos. El n’are codă de câne, 
nici perl de lup ori de mâță, nici corne 
de țap și copite de cal, și nici nu șede as
cuns în petri și în bolohani. Dracul are 
chip de om frumos ori urît, după cum se 
întemplă, mai de multe ori e frumos. Câte 
odată îi chiar ca un ânger, și atunci te 
scote din minți. Cu cât îi mai frumos, cu 
atâta ai mai mare bucluc cu el. Și dracul 
âmblă printre noi, vine în casa nostră, ne 
ține cu vorba, șede cu noi la masă, ni rîde 
în față și ne portă (jiua cu lumină. Noi 
dăm mâna cu el, îl poftim să șâdă, îi âm- 
plem păharul și el bea cu noi la masă. 
Așa-i dracul, numai să-l cunoscl.

I.
Era o nopte de iernă aspră și gerosă. 

Omătul scârțâia sub piciore, stelele sclipiau 
și lemnele crepau de ger. Era miedul nopții. 

Luna nu răsărise, der de darea omătului 
se vedea tot satul. In sat se vedeau trei 
lumine la trei case. O lumină era în capul 
satului de sus, altă în capul satul de jos 
și a treia în mijlocul satului. La casa cea 
dintâiii era o lumină mare, eră la celelalte 
numai câte o dare mică. Casa cea dintâiii 
avea stăpân bogat, la care ardea lumina 
pe masă; celelalte două aveau stăpâni să
raci, cărora le lumina numai darea focului 
din vatră, La casa dintâiii jucau, chiuiau 
și beau pe ’ntrecute, pote că făceau nuntă; 
la celelalte două case era tăcere adâncă, 
se părea că au murit cineva. In casa cea 
dintâiii din capul satului de sus ședea bo
gătașul Ion Ciupea; casa din capul satului 
de jos era o moră, în care ședea un biet 
fecior de morar cu bătrâna sa mamă er în 
căsuța cea mică din mijlocul satului ședea 
o văduvă cu o copilă frumosă a ei și cu 
un câne și o mâță albă, că atâta era ave
rea lor.

Ion Ciupea era om mare în sat. Era 
mare că avea bani, și unii diceau că are 
și minte. Ion Ciupea cinstea Duminecile, 
âmbla la biserică, ducea prescuri, bătea 

mătănii și făcea pomene de sufletul morți- 
lor. In biserică el ședea în strană și aprin
dea luminile. Stăpânii celorlalte două case 
erau săraci și de mintea lor nu mai grăia 
nime. Mintea omului sărac n’are multă po
veste.

Și vedeți, chiar despre aceste trei 
case se vorbia în sat mai mult decât de 
tote celelalte.

Ion Ciupea era omul cel mai bogat 
din sat; morarul cel tînăr era feciorul cel 
mai sdraven, și în căsuța cea mică ședea 
fata cea mai frumosă din sat. Și doră de 
omeni bogațl, de feciori sdravenl și de fete 
frumose vorbesce lumea mai cu drag. Și 
de Ion Ciupea clocotea tot satul, că l’au 
apucat nebunia să se însore la bătrânețe, 
și că fata cea mai frumosă ar fi logodită 
cu densul. Unii spuneau, că au vădut'o pe 
Anuța cea frumosă plângând, alții povesteau 
că Petrea Morarul șede totă noptea ca un 
nebun. Da la Ion Ciupea strigă și ohiue 
totă ndptea, vinul curge ca apa și el, stă
pânul casei, benchetuesce cu prietenii ca 
un flăcău. GândescI, că nu-i el.

E miecjul nopții, și la masa lui Ciupea 
mesenii șed obosiți. Păhărele sunt pline și 
capurile grele. Ion Ciupea șede în fruntea 
mesei și strigă: Măi tâlharilor, câți sun
teți? rotă pe lângă mine! Trei slugi ame
țite îl prinseră rotă.

— Vin, măi, calicii? întrebă Ciupea.
— deu, bade Ioane, răspunse o 

slugă.
Ciupea sări în piciore și-i trase o 

palmă strigând: Da aduci tu vin pe masă! 
mie mi-i sete și tu ții gură cu stăpânul 
tău?

Sluga ridica un vas și-i turnă vin.
— Măi, calicule, strigă Ion bogătașul, 

câți popi sunt în satul meu?
— Hehehe, răspunse sluga, numai unul 

bade Ioane.
— Măi meseni, strigă ără Ciupea. 

Dumnedeu are numai o slugă, Ion Ciupea 
are trei. Hurra, strigară toți tovareșii, spăr
gând păhărele și poticnindu-se în tote păr
țile. Numai Ion Ciupea se ținea încă pe 
piciore și cele trei slugi îi tot umpleau pă
hărele. La urmă bogătașul umplu paharele 
slugilor strigând:



Rutenisarea Bucovinei.
„Gazeta Bucovinei11 din Cernăuți 

publică, după o fdie din Bucuresci. 
un articul de însemnătate asupra 
stărilor din Bucovina. In acest ar
ticul se dă o oglindă fidelă a situa
ție nei Românilor bucovineni față 
cu Rutenii și se arată în modfdite 
lămuritor cum se ruteniseză Buco
vina. Pentru-ca cetitorii noștri de 
Duminecă se-și facă o ideiă despre 
prigonirile la cari sunt espuși frații 
noștri din Bucovina, lăsăm se ur
meze aici articolul de care vorbim. 
Etă 1:

înființarea unui gimnasiu rutân în ca
pitala Bucovinei, fapt, care se va întâmpla 
în tomna anului curent, însemnă începutul 
unei ere nouă în vieța poporului român din 
acâstă țâră, însemnă o schimbare radicală 
a echilibrului în favorul Rutenilor, însemnă 
crearea unei stări îngrijitore pentru viitorul 
și chiar pentru esistența națiunii românescl 
din acâstă țâră.

Cestiunea e deci importantă și pentru 
nâmul românesc în deobște; ea merită aten
țiunea fie-cărui Român, care nu stă de tot 
nepăsător față de viitorul nâmului său. Ori 
care Român e dator să ia cunoscință des
pre acâstă însemnată cestiune.

Progresul elementului ruten prin des- 
naționalisarea Românilor datâză de multe 
veacuri. Rutenisarea a început în Carpații 
Pocuției (adecă a părții Galației-orientale 
locuite de FluțanI) și continuă în secolul 
acesta pe teritorul Bucovinei.

Toți etnografii celebri cunosc acest 
fenomen, adecă repedea prefacere a Ro
mânilor în Ruteni.

Miklosich dovedesce lățirea de odi- 
nioră a limbei românescl pănă peste isvo- 
rele Prutului, unde se află pretutindeni 
munți, păraie și sate cu numiri românescl. 
(D. ex. Păturnica, Rătunda, Petrosu, Co
pilașii, Acrișore, Spinu, Pușcariu, Ferescu 
și altele, tote în districtele Kutty și Kos- 
sow din Galiția). Analog se esprimă și ma
jorul Himmel și Ficker, fostul șef al bi
roului statistic din Viena. Er celebrul geo
graf Elisee Redus scrie despre Bucovina: 
n....... reais le changement de regime po
litique en pour consequence de repousser 
peu a peu l’element latin vers le midi.... “
apoi: „Les roumains partout ailleurs en- 
vahissants ont dii ceder en Bukovine sous 
la pression des populations ruthânes".

Der cine călătoresce prin Bucovina, 
n’are nevoe de astfel de dovedi. In părțile 
astădl rutenisate aflăm încă în multe sate, 
d. es. la ToporăuțI, HoroșăuțI, ȘereuțI, Șu- 
braneți, Hlinița etc., vr’o câțl-va omeni 
bătrâni, cari mai sciu românesce.

Er mai departe pănă la hotarul Gali- 
ției pănă la Orășeni și Chliveștl n’avem de
cât să întrebăm țăranii mai în verstă: cum 
au vorbit părinții său bunii lor și vom că
păta răspunsul, că aceștia vorbiau româ

nesce. Mai mult încă. Rezeșii din părțile 
acelea, chiar dâcă nu mai vorbesc altă limbă 
decât cea rutână, se țin și astădl încă de 
Români.

Aceste probe arată evident, că partea 
nordică a Bucovinei a fost odată românescă. 
Astăcjl acele regiuni sunt. înădușite de sla
vism, care progreseză neîncetat spre sud.

E fapt constatat, că slavisarea se face 
prin rutenisarea Românilor, er nu prin emi
grarea din Galiția, căci emigrații din Ga- 
liția se deosebesc prin religia lor greco- 
catolică, care nu representă cel puțin pănă 
acuma încă o cifră impunătore.

Țăranul român învață limba rutână 
prin contactul său cu rutenii. Er rutenul 
la rândul său nu -învață limba română. De 
unde se esplică acest lucru?

El e pe de-oparte urmarea agitației 
rutene, care scie să-i persuadeze pe Români, 
că limba rutenă ar fi un idiom superior și 
mai elegant; apoi el e și resultatul nepă
sării Românilor, cari pănă astădl nu posed 
destui conducători sinceri și naționali.

Ca al treilea și mai neînsemnat fac- 
ctor vine și influența guvernului, despre 
care vom mai vorbi.

Decă țăranul a învățat rutenesce, el 
seu cel puțin copiii săi se lapădă de tot 
de limba română, o uită complet. Aci ve
dem, că stadiul, unde un popor vorbesce 
două limbi, nu pote să se susțină decât 
timp scurt. In urmă rămâne învingătore tot 
numai o limbă. Se adeveresce ceea-ce dice 
Elisee Redus despre limba Baschilor din 
Francia: „Quand totus les indigenes par- 
leront les deux langues, ils finiront par ne 
gliger celui des deux idiomes qui lui sera 
la moins utile“.

Limba rutână o vorbesc în Bucovina 
toți funcționarii și alții străini. Prin ur
mare, țăranul, care scie deja amândouă 
limbile, are mai mult avantagiu să mențină 
cea rutenă și pote uita cu mai puțină pa
gubă cea română.

Așa se ruteniseză un sat după altul, 
și zona rutenă progreseză repede spre ho
tarele Moldovei.

„Gazeta Bucovinei" a adus adeseori 
o mulțime de fapte, de prigoniri și ilega
lități săvîrșite de cătră funcționari în con
tra limbei și a națiunei române.

E cunoscut în totă lumea română ca
șul cu școla din IpoteștI, unde s’a întrodus 
în contra legii și în contra concursului co
munei limba rutenă ; apoi rutenisarea șco
lilor din Mihalce, Mologhia, etc. ; respin
gerea scrisorilor românescl la oficiu ; șica
nele în contra studenților români dela uni
versitatea din Cernăuți; numirea unui agi
tator rutean ca inspector al școlelor popo
rale ; și o mulțime de cașuri de acest fel.

S’au creat din fondurile statului sti
pendii pentru studenții dela universitatea 
din Cernăuți. Acelea sunt destinate după 
statutul fondațiunii eselusiv pentru ruteni; 
pentru Români budgetul statului a rămas 
închis.

Din fondul de disposiție, care-’l vo- 
tâză și deputății „români", se susține o 
gazetă rutenă, care se distribue gratuit 
între țărani și se sprijinesc societățile ru
tene din. Bucovina.

Națiunea română e unica dintre po- 
porele, ce trăesc în Austria, care nu posede 
nici o singură școlă medie susținută din fon
durile statului.

Pericolul cel mai nou, care amenință 
acum pe Românii Bucovineni, este gim- 
nasiul ruten, care se va deschide la tătnnă 
în capitala țării Cernăuți....

Acum să vedem ce pericol național 
se ivesce pentru Românii bucovineni prin 
înființarea gimnasiului ruten în Cernăuț.

Acest institut are un caracter agresiv 
pronunțat. Românii nu posed decât patru 
clase românescl într’un colț al țerii, toc
mai la graniță: gimnasiul diu Suceava. — 
In Cernăuți, suburbiile sunt românescl, 
asemenea satele, cari îl încungiură, cel pu
țin cea mai mare parte. Românii din nor
dul Bucovinei, din districtele Cernăuți, Și
ret și Ștorojineț sunt avisațl de asemenea 
la acest oraș, dâcă voiesc să învețe la școli 
secundare.

Pănă acum ruternisarea însemna atâta 
cât : perderea limbei. Der prin acel insti
tut ea se va mai complecta, se va apro
funda, adecă cei cari vor învăța acolo, vor 
deveni ruteni, vor simți ca rutenii. Profe
sori ruteni nu-’s în Bucovina. Se vor pro
cura din Galiția. Copiii educați de acești 
ruteni vor deveni și ei ruteni. Se vor în- 
torce acasă prin satele lor, și vor propaga 
acolo ideile lor rutene între țărenl; rute
nisarea va progresa și mai repede.

Decă vor fi rutenisate aceste trei dis
tricte numite, atunci rutenii vor face mai 
mult decât 2/3 a țării. Restul Românilor 
de pe la Suceava și Câmpulung — ca mi
noritate negligeată — n’ar mai pută să re- 
siste. Țâra ar deveni țeră rutenă.

Acesta ar fi efectul gimnasiului rutân.
Aceste perspective nu pot lăsa indi

ferenți pe Românii de nicăirl. Dâcă vedem 
configurațiunea ciudată, colțurile ascuțite 
ale Bucovinei, cari întră spre teritorul Ro
mâniei de nord, aiuncia putem aice, că prin 
rutenisarea complectă a Bucovinei, străinismul 
bate așa creând la ușile Moldovei-de sus. Ju
dețele Dorohoiu și Botoșani vor fi incun- 
giurate aprope de tote părțile de țări ne
române, județul Suceava va fi vecin cu 
străini.

Nu credem noi în realisarea planuri
lor utopice ale Polono-ucrainilor, — însă 
cu tote acestea, pericolul e mare.

Tote aceste considerații au și produs 
o acțiune energică între Românii bucovi
neni, și cu tote că un meeting de protes
tare proiectat în contra gimnasiului ruten 
a fost împedecat, mișcarea se tot lățeșce.

„Societatea pentru cultura și litera
tura română" voesce să înființeze în Cer
năuți un asii pentru studenții români, cari 
cercetând gimnasiul nemțesc să capete o 

educație națională și să fie păstrați pentru 
nâmul lor.

In împregiurările actuale acest insti
tut, deși însâmnă numai începutul unei ac
țiuni și nu pote să înlocuâsoă și să dis
penseze de trebuința unui gimnasiu româ
nesc — este totuși de importanță colosală 
pentru toți Românii îngrijiți de sortea nâ- 
mului român în deobște. Merită spriginul 
cel mai întins al tuturor patrioților români

Români stricați.
LeucuseștJ, 3 Iunie v. 1896.

Onor. Redacțiune! In 19 MaiO v. c. 
dascălul nostru Ianou Barbulesou, vrând 
a-se recomanda oelor dela putere ca „jo 
hazafi", a arangiat un maial „milenar" cu 
invitări ungurești. Nu l’așl fi ținut vrednic 
a-1 aminti, căci o uscătură nu pâte mult 
să ne strice, decă tot acest dascăl vrând 
să trecă și de un buu Român, n’ar fi in
vitat la maial preoțimea și învățătorimea 
din giur, vrând a-i pune pe toți față în 
față cu renegații, făcându-i a-șl petrece cu 
ei fără voia lor. Pentru a-i înșela mai bine, 
Românilor li-s’au trimis invitări tipărite ro
mânesce, dâr din ele s’a lăsat afară cuvân
tul „milenar".

Dâr scopul viclân a fost descoperit 
la timp de unii âmeul ou durere de nâmul 
lor. Chiar nici bunul Dumijecjeu n’a voit 
să se întâmple cu preoții și învățătorii noș
tri un scandal ca aoesta, trimițându-ne pe 
dina aceea ploiă, care a umplut de vieță 
câmpurile și sămănăturile, âr inimile lor 
de durere și năoaz

Maialul ou tote astea s’a ținut. Invi
tații „milenari" sosesc în trăsuri, de cătră 
Balinț, sediul cercului protopretorial, în 
frunte ou deputatul cercului și cu fibirăul, 
de unde se vede, că ei au pus mare pond 
pe maialul „milenar", căol bine se ne în
semnăm, aici era vorba oa să arăte lumii, 
că toți Românii de pe Begeiu, se bucură 
de venirea lor pe plaiurile acestea, simțesc, 
oa ei, și sunt una ou ei și sărbătoresc îm
preună venirea lor aici prin joc, cântece 
și voiă bună.

Văcjându-se amăgiți în așteptările lor, 
ca și ploațl, s’au întors înapoi, mai luând 
cu sine pe învățătorul „milenarist" și pe 
vestitul nostru popă Roza Ădâm, oare e 
sufletul lor și care la înoeputul sărbăto
rilor „milenare" a pus de s’au slobozit 
tresourile și a ținut predică întru preamă
rirea lor. Și apoi ou toții s’au oprit la 
„Betlenhâz", unde și-au petrecut pănă la 
<jiuă. Intre păhare și într’un moment al 
uitării de sine maghiarisatul nostru „popă" 
a cjis într’un text, după oe mai înainte a 
înălțat guvernul pănă la al nouălea ceriu, 
că cui nu-i place în fericita Ungariă să-și 
ia catrafusele în țâra românâscă.

La acest tămbălău a mai fost și învă
țătorul în pensiune loan Iovanescu din Su- 
driaș, a cărui sgâroeniă a ajuns prover-

— Măi calici, cine se trăâscă ?
— Cine are mai multe slugi, dise o 

slugă.
— Vivat! răspunse Ciupea, și păhă

rele fură deșertate, apoi Ciupea le um
plu eră.

— Cine se trăescă mei ?
— Cel ce ce are mai mult în pungă! 

Păhărele eră se golise și eră se umplură.
— Cine să trăâscă a treia oră ? striga 

Ciupea.
— Cel ce are mirâsa cea mai f'rumosă 

pe pământ! răspunse o slugă. Ion Ciupea sări 
în piciore și sărută pe acea viclână slugă, 
apoi prinse a pocni din degete și a juca 
prin casă, și tovarășii ceilațl încă se prin
seră la joc.

— Măi, strigă bogătașul, cine ține 
pept cu mine ?

— Nime, bade Ioane, răspunse unul.
— Măi, eu măsur banii cu dimerlia! 

Măsuri, bade Ioane!
— Măi, Dumnedeu are mai mult de

cât mine numai cu doi ferfelicl. Tovarășii 
rîseră cu hohot și fiă-care apucă păharul 
in mână.

— Dintr’o dușcă, băețl, strigă Ciupea; 
toți goliră păhărele și, cum le goliră, se 
resturnară pe jos.

Pe ferâstra morii lui Petrea Morarul 
se strecura o lumină slabă din darea focului 
de pe vatră. Și acolo erau omeni beți, der 
nu de vin, ci de durere. Stăpânul morii 
Petrea ședea cu mamă-sa și povestea. Bă
trâna torcea pe vatră, âr’ Petrea ședea pe 
o laiță cu capul în mâni, și unul pe altul 
se întreceau în suspinurl.

— Nu te supăra, puiul mamăi, nu te 
supăra, că supărarea îl deboră pe om ca 
boia. Mai sunt fete în lume și bune și fru- 
mose, totă pasărea îșl află soț în lumea 
asta mare. Un fecior ca tine sdravăn, să
nătos și harnic și bun la vorbă îșl află ne
vastă și ’n codru.

— Sciu, mamă 'dragă, der vedl, decă 
începi a crede ceva, așa de reu îți pare 
să-ți părăsescl credința. Și eu credeam, că 
Anuța va fi a mea, credința acâsta îmi era 
sfântă și-mi cade greu să o părăsesc. Să
rac sunt eu, săracă-i Anuța, săraci suntem 
amândoi, der eu n’ași scliimba-o pe averea 

lumii întregi. Ba mie mi-se părea, că ei 
mai bine i-ar sta lângă mine decât unei 
fete bogate și fudule pe pământu și boii 
tătâne-său.

Petrea tăcu. Bătrâna tocmi tăciunii 
pe foc. In moră se aucli ucenicul strigând 
ca de sub pământ: târnă măi în coș! Pe
trea începu er a grăi:

— Der de alta îmi pare tare rău. 
Anuța dicea adese-orl în șagă, că numai 
o babă este în lume, de răul căreia m’ar 
lăsa, adecă mortea. Și âcă, când colo, trece 
o di, trec două, și vine vestea ca trăsnetul, 
că Anuța se mărită.

— După cine ?.. întrebă repede mama.
— Vedi bine, răspunse Petrea, asta i 

vorba că adecă după cine? După Ion Ciu
pea, un bătrân, un venetic, un fariseu, de 
care nime nu scie de unde-i, cine i-a fost 
tată, unde-i este țâra, cum și cu ce a 
crescut.

Mama lui Petrea dîrnbi cu amărăciune, 
apoi cl.ise: Ciupea are bani fătul meu, și 
tu sci doră că banul îi odorul dracului. Cu 
banul cumpeiT cinste, cumperi dragoste și 
suflet de om.

— Lasă, mamă, dise Petrea, nu-mi 
aduce aminte, că mi-se spintecă inima de 
durere. Anuța se jura și eu îi credeam. Și 
acum ea gata-i să se mărite — după cine ?... 
după cine, mamă dragă? După Ion Ciupea!

— Petre, dise mama, fața banului e 
frumosă și amăgitore. Cine se uită mult 
la ban, acela amețesce și îșl perde capul. 
Pote și Anuța s’a uitat mult la banii lui 
Ciupea, de și-a perdut vederea. Las’o, dra
gul mamei, iețl gândul dela dânsa și di, 
Dumnedeu să-i dee noroc.

Petrea suspină, âră bătrâna vorbi mai 
departe: Și ție ți-a veni norocul fătul meu, 
că norocul e ca un călător, el umblă, tot 
umblă, se bagă ’n casă și ici și colo, și 
nu alege între omeni bogațl ori săraci. No
rocul nu-i de la omeni, ci dela Dumnezeu, 
el îl trimite, nu omenii.

— Ei, da nu mă rabdă, dise Petrea, 
nu mă rabdă dragostea Anuței să n’o în
treb măcar ce face, ce vrea și încotro vrea 
să mârgă.

— Las’o, răspunse bătrâna, las’o se 
mârgă, dragul mamei, nu-i sta ’n cale,
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bială. De aceea nici nu ne prinde mirarea, 
că s’a dus, soiindu-se p’aci, că el numai 
atunci se satură, când mănâncă și bea pe 
banii altora.

In 8 Iunie n. diua întronisării mile
niului, în urma ordinului mai înalt, popo
rul nostru a fost oprit de-a lucra; toți se 
întrebau, că ore ce va mai fi și acbsta, de 
nici luora nu ne este iertat, cu tote că în 
Dumineci și alte sărbători de-ale nostre 
nimenea nu ne are grija. Am pute să și 
lucrăm.

Tot în diua aceea, sere, întru cinstea 
mileniului, amărâtul de dascăl cu musica 
și cu coriști au cutrierat ulițele, strigând 
într’una „Elj®n“. Rușine să le fiă 1 Despre 
ei Vă mai pot scrie, că nu s’au genat a 
merge la Budapesta, seducând și pe unii 
din poporenl. X.

Adunarea Reuniune! învețăiorilor 
români din giurul Gherlei.

Ocna-Deșinlui, 1 lume 1896*).
In 26 Maid, adecă a 3-a di de Rosale 

s’a ținut in comuna ThetiO, traotul Buzei, 
comit. Solnoc-Dobâca, adunarea generală 
anuală a „Reuniunei învățătorilor români 
gr. cat. din jurul Gherleiu.

La 7 ore dim. s’au adunat membrii 
Reuniunei și poporul din acea parochiă ia 
s. Biserică, unde s’a celebrat s. liturgiă și 
s’a făcut invocarea spiritului Sânt de oătră 
d-1 Illariu JJoroș, prof. prep, și vice-presi
dent al Reuniunei, fiind însoț’t de d-1 
protopop și parocli Ananie Hossu. Corpul 
învățătoresc a esecutat in oor tbte oântă- 
rile. La finea s-tei liturghii Msgf. D-n loan 
Papiu, canonic și president al Reuniunei, 
prin o vorbire măduosă încurăgi°ză și în- 
dâmnă poporul, ca să-și iubbscă Biserioa 
și școla și să jertfâscă tot cât îi stă în pu
tință pentru susținerea acelora, fiind-că 
aceste două sunt focularele luminei și 
fundamentul fermirei poporului nostru, tot
odată îi invită a lua parte și la adunare.

La orele 9 a. m. s’au adunat mem
brii Reuniunei la D-1 Mureșianu, marele 
posesor din acea comună, unde s’a întoomit 
șura d-sale ca looul pentru ținerea adu
nării, fiind , școla prea mică. Membrii in
vită prin o comisiune pe Magnf. D-n pre
ședinte de a veni la adunare. Venind d-sa 
însoțit de toți membrii comitetului, fu pri
mit cu strigări de „să trăescă“ din partea 
membrilor.

Presidentul oeupându-șl locul, prin o 
vorbire fote însuflețită deschide adunarea. 
Membrii îl răspund cu „să trăescă“.

înainte de a întră în materiă, aduna
rea s’a simțit îndemnată a-șl esprima și cu 
acestă ocasiune simțămintele sale de ali
pire și supunere față de patronul Reuniu
nei, Ex. Sa D-1 Episcop dieoesan, ce ’i-s’a 
și comunicat numai decât pe cale telegra-

*) Intârdiată din causa lipsei de spațiu.
— lied.

fioă. După acbsta s’a dat loc următorelor 
agende oficiose:

1) S’a statorit numărul membrilor 
preseufl. Cu părere de rău sunt silit a 
aminti, că tare puțini s’au presentat, ba 
unele tracte n'au fost representate prin 
nici un învățător; aceste tracte sunt urmă- 
torele: al Alpretului, Reteagului, Surducu- 
lui, Giulei, Lăpușului și al Vadului. Aeâstă 
tristă constatare numai spre onore nu le 
pote servi d-lor membri. Pe lângă mem
brii Reuniunei au mai participat ca bspețl 
și câțl-va d-nl preoți și posesori mari din 
acel jur, precum și d-1 Gejzagb Vilmos, 
protopretor.

2) S’a cetit raportul despre activita
tea comitetului central al Reuniunei în 
anul școl. 1895/6, care s’a dat unei comi- 
siunl de 3 membri spre censurare.

3) Ar fi trebuit să se eetescă diserta- 
țiuuea premiată, der cu durere trebue să 
arăt, că deși au fost două premii puse de 
D-1 president (unul de 2o, er altul de 15 
corone) și unul de Reuniune (un galben), 
nu s’a presentat, decât un singur elabo
rat, dâr și acesta, sosind după terminul 
arătat în concurs, nu s’a putut lua în con
siderare ; la premii se va escne un nou 
concurs pentru anul școl. viitor. Din acesta 
se vede, că instinctul laboriosității, durere, 
nu prea e înrădăcinat în d-nn membri. S’au 
premilat însă două tractate practice din fon
dul reuniunei, anume al d-lui Ioan Brăthi- 
uaș din Mima și al d-lui N. Latiș din 
Buza.

4) S’au ales următbrele comisiunl 
constâtătore din câte trei membrii: a) pen
tru censurareu raportului și propunerilor, 
b) pent’ u revederea rațiunilor și statorirea 
budgetului, c) pentru colectarea taxelor și 
d) pentru critisarea esamenului. Cu acesta 
se termină ședința primă, urmând, după o 
mică pausă, a doua ședință, adecă luarea 
esamenului și critisarea lui.

La 11 bre a. m. s’a început ședința 
a dona cu luarea esamenului cu școiraii 
din parochia sus amintită. Resultatul esa- 
meuului nu ne-a prea bucurat, deore-ce a 
fost forte slab. S’a observat, că învățătorul 
de acolo, Chifor Curtean, afară de limba 
ungară, altceva n'a propus mai nimic.

Ca să fiă informați on. oetitorl des
pre aoest esameii, numai atâta voiîi aminti, 
că copiii răspundeau bine din Istoria pa
triei despre Arpad și oonsoții, der când pe 
unul îl întrebaiă să-mi spună, că pentru-ce 
se numesce el Român și de unde ne tra
gem noi Românii? — a .răspuns, că nu 
soie, br d-1 învățător ne cjise, că aceea n'a 
invițai’o,

Poesii române n’au sciut dor una și 
nici aceea nu prea bine, br ungurescl, ca 
madjar vadjukil și altele, le chiuiau oa Să- 

cuii, când văd pupăza în bortă. Protocblele 
prescrise au lipsit cu totul și așa n’am pu
tut sci numărul celor obligați, însoriși și 
absenyl. Diar de prelegere, care să arete 
când și cât a propus, n’a fost ca’n palmă,

br că fost’a controlat peste an Se directo
rul școlar, nici de urmă nu i-am dat.

Numai atâta întreb, bre un protopop 
ca M. 0. D. Hosbu, ale cărui simțăminte 
naționale și iubire de neam nu le tragem 
la indoelă, cum pote suferi chiar în parochia 
sa un învățător, oare are atât de puțină 
consoiință despre chemarea sa?...

După terminarea acestui esamen, 
Magnf. d-n președinte împarte soolarilor 
uisoe oărțl de rugăciuni, oa premii, er d-1 
Gaizago Vilmos protopretor, împarte 1 fi. 
copiilor, pote pentru-că d-sale i-a plăcut 
mai bine esamenul ca nouă.

După dimiterea școlarilor, urma cri
tica, din care o forte mică parte am ară- 
tat’o deja mai sus. La brele l'/2se înoheiă 
și a doua ședință, vestindu-se prin Presidiu, 
oă a treia se va începe la 3 bre p. m.

A urmat prâncjul comun la d-1 pose
sor Murășian, dat de poporul acelei paro- 
chii în onorea membrilor.

După amăcll la 3 bre se începe șe
dința a treia cu luarea refereejilor comisiu- 
nilor alese în ședința primă. Mai întâia a 
referat comisinnea pentru censurarea ra
portului și a propunerilor, care în numele 
adunării esprimă mulțămită comitetului oen- 
tral și harnicului său președinte pentru ze
lul ce-1 arată întru împlinirea agendelor 
sale, er propunerile, parte modifioate, parte 
în întregul lor se primiră și numai puține 
se respinseră.

Urmă apoi referada oomisiunei pentru 
revederea socotelelor, ceri s’au aflat co
recte ; d-lui cassar loan Boeriu ’i se și es
primă mulțămită protocolară. Față cu mul
tele restanțe, comisiunea cere, ca comitetul 
oentral p>in Ven. Consistor să ia măsuri, 
ca tote să se încasseze pe calea oficielor 
pretopopescl, cel mai târziu pănă în l-a 
Ianuarie 1897. Mai urmă referada comisiu- 
nei pentru colectarea taxelor, cu care s’au 
și terminat agendele oficibse.

Mnf. D-n președinte prin o altă vor
bire, în care atrage atențiunea membrilor 
la misiunea, ce o au ca învățători români, 
închide adunarea la 7 bre p. m. între fre
netice strigări de „să trăescă“. Tot-odată 
esprimă mulțămită d-lor ospețl, d-lui pro
topop Ananie Hossu, d-lui N. Murășian 
posesor și poporului ioman din acea pa
rochiă pentru buna primire, cărora și pe 
acbstă cale, în numele membrilor, le es- 
prim mulțămită.

Alexandru Pop, 
învățător în Ocna Deșiului și membru 

referent al comitetului central.

SCmiLE DELES.
— 8 (20, Iunie.

Delii curtea română. Curtea regală 
română va lua definitiv reședința de vară 
la Sinaia cu începerea de astă<jl SâmbătS. 
In acest scop au plecat erl diminbță la 
Sinaia 40 de sergenți și mai mulțl agențl 
de siguranță. AA. LL. RR. prințul Fcrdi-

.... .

nand și prințesa Maria se vor întbrce din 
Moscva în țeră Marți, veniud pe mare dela 
Odessa direct la Constanța. De aici Alte
țele Lor îșl vor continua drumul fără în
trerupere la Sinaia.

—o—
Nou moștenitor de tron? Se soie, că 

presumptivul moștenitor de tron austriac, 
arohiducele FranoiscFerdinand, de un timp 
înebee merge tot mai spre rău cu sănăta
tea, și împrejurarea acesta se vede, că va 
face, ca familia domnitore să-și schimbe cu 
totul planurile pnvitbre la succesiunea la 
tronul Austro-Ungariei, Astfel pressa din - 
Viena Șl Budapesta atnbue o mare însăm- 
netate împrejurărei, că arohiducele Otto, 
oare de present staționeză în Șopron, a 
primit dela Majestatea Sa ordinul să se 
pregătbscă pentru permutare la Viena. In 
acel ordin i-se comunică arcbiducelui Otto, 
oă lui i-se vor înoredința acele afaceri, pe 
cari le îndeplinea pănă acum defunctul ar- 
ohiduoe Carol Ludovic, și afară de acbsca 
va ave să ia asupra și îndatoririle de re- 
presentațiă, pe cari le avea mai înainte 
moștenitorul de tron de odinioră, arohidu- 
oeie Rudolf. In tine s’au pus la d'sposiția 
arcbiducelui Otto, pe Jângă mareșalul său 
de curte, încă doi camerarî din tagma mi
litară. Cercurile politice din oapitala Aus
triei ored, că aceste măsuri și disposițiunl 
ale Majestății Sale se refer la hotărîrea Sa 
în privința viitorului moștenitor de ti on 
austriac.

—o —
Persecuții continue. Foia uugurbscă 

din Clușiu„Erdelyi Hirado“ publică în nu
mărul său de alalatăerl următorea soire: 
„In 8 1. o. erau arborate in Ibașfalău 5 
stegurl ungurescl, și în noptea acelei cjile 
două din acele stegari, adecă cel al ma
gistratului și al bisericei reformate, au fost 
murdărite. Unul dintre autorii aoestei 
„fapte nemernice1*, este dascălul român 
Ion Sigișorean, care e și deținut. Celalalt 
făptuitor este suspiționat, că ar fi preotul 
gr. or. român Ștefan Câmpeau, oare pănă 
acum încă se află pe pioior liber. „Fapta 
nemernică11, au îndeplinit’o servitorii aces
tora, dbr la îndemnul stăpânilor lor.’ Acuma 
decurge cercetarea și locuitorii aoestui 
oraș, 3500 la număr, dintre cari numai 200 
sunt „valachl“ s’au scandalisat adeno de 
aceea faptă și cu o intație, ce ori și cine 
și-o pbte închipui așteptă resultatul oer- 
cetării și pedepsirea „nemernicilor11. — Este 
aprope sigur, că și faptul acesta nu e alta 
deoât o persecuția făr’ de nici un temeia. 
Mai întâia sunt numiți ca făptuitori numi
tul preot și învățător român, dup’aoeea se 
dice, că servitorii acestora au comis fapta 
și în fine probabil se va dovedi, că niol 
unul dintre aceștia nu e vinovat. Cunosoem 
noi prea bine modul acesta de prooedere, 
adecă metodul de-a învinui necontenit pe 
Români și a ațița prin acesta opinia pu
blică asupra lor. Insă pănă când ?

—o—

Dumnedeu i-a rânduit calea ei, tu nu o 
poți opri.

— Bine, mamă, dise Petrea, să mbrgă 
cu Dumnezeu, der am să grăesc cu Anuța 
numai o vorbă, numai un cuvânt scurt, apoi 
am să-i clic sănătate bună!

Colo ’n mijlocul satului se mai vedea 
o dare de lumină la o căsuță mică. La ușa 
casei un câne era culcat în prag și tremura 
de frig. In casă ședeau la foc două femei, 
una bătrână și sbârcită, alta tînără și fru- 
mosă ca un trandafir. Era Anuța și cu 
mama sa. Bătrâna torcea un caier bucit, 
copila rîșchia. Mâța dormia pe unghiul ve
trei și un grieruș cânta după cuptor. Anuța, 
rădimând rîșchitorul de cuptor, dise:

— Mamă dragă, mult mă gândesc și 
mă răsgândesc, dâr eu n’oifl avea sfîrșit 
bun. Uită-t6, că eră mi-se încălcesce tor
tul, nici două fire nu le pun bine după 
olaltă.

— 0, grăi bătrâna, ce mai fată în- 
buimăcită are mama; de ce nu descâlcescl 
tortul, dâcă s’a încâlcit?

— Ei, mamă dragă, răspunse Anuța, 
greu descâlcescl, ce s’a încâlcit odată. Mie

mi-s’a încâlcit mintea și nu mai sciu ce-i 
cu capul meu. Gândesc și gândesc și tot 
mai mult mă încâlcesc. Sciu bine, că mi-oiu 
perde mintea, numai de mi-ași perde-o mai 
degrabă.

— De ce, rogu-te, întrebă mama.
— Da n’am de ce mamă, răspunse 

Anuța.
— Ai, dău, dise bătrâna, ai puiul ma

mei, cum să n’ai. Vine binele cu pola plină 
și să îmbiă și-ți dă bunătăți și ți-se des- 
mierdă, și tu întorci capul și te uiți pe 
delurl, nu-1 vedl cât e de frumos, nu-1 audl 
ce dice, nu-1 vedl ce-țl aduce și începi a 
boci ca o nebună. Vine norocul în polă cu 
mere, în buze cu miere și se pune colea 
la ferestră și se uită cu ochii lui cei mân
dri și se face și se ’ntrece ca un copil și 
mai strigă: tu Anuță, ian vină pănă ici, 
da vii tu Anuță? Și Anuța cea buimăcită 
șede la foc și se uită în horn bocindu-se: 
vai măicuță, cât e de negru hornul, vai 
•cât e lumea de afumată, vai că pline-s tote 
de scrum și de funingine. Cum să n’ai tu 
de ce te supăra înțelepta mamei și mintosa 
mamei ?

— Mamă dragă, răspunse Anuța, bi
nele e ca o haină, care ți-i nimerită pe 
trup; decă nu-i nimerită, nu-ți folosesce. 
Eu i’am iubit pe Petrea Morarul, cu dânsul 
mi-am petrecut dilele copilăriei și numai 
el mi-i drag. Doriam să-i fiu miresă, și 
decă nu-i pot fi, nu mi-a fi bine în veci.

— Ei, draga mamei, dise bătrâna ne
pricepută ești tu. Sci tu ce-i dragostea? 
Ea-i visul copiilor, cari rîd, plâng, se spariă, 
visbijă, sar și vorbesc prin somn, și când 
se tredesc, simțesc că-s flămândl. Ecă așa-i 
dragostea vostră, nebune de voi fete îm- 
buimăcite.

— Eu, grăi Anuța, n’am avut alt 
bine ’n lume decât dragostea, și decă l’am 
perdut și acesta, alt bine nu mai aștept.

— Scii tu ce-i binele, începu bră bă
trâna. Binele e banul! Banul stăpânesce 
lumea, cu bani îți cumperi bine și tată și 
mamă și tot ce dorescl. Nu este drăguț cu 
ochi mai frumoși decât banul. Când te uiți 
în fața banului, în ochii lui cei strălucitori 
și sprâncenațl, atuncia uiți de tote și nu
mai pe densul îl vedl. El te face fălosă și 
fudulă, te face frumosă și fruntășiță și-ți

ridică cinstea peste toți omenii. Dragostea 
slăbesce, trece, more, der banul nu. Banul 
și bătrân e drăgostos, și de ar trece totă 
dragostea din lume, dragostea banului nu 
tiece. Ochii lui tot frumoși rămân, și bi
nele se ține de densul ori unde se duce.

Anuța tăcea și plângea. Mama ei în
cepu eră a grăi.

nebună de tine! Nu gândesc’ 
la cinstea, ce-i avă-o și la cununa .ta? Ne 
vasta bogătașului, nevasta lui Ion Ciupea 
fruntea satului, florea nevestelor! La bise 
rică fruntea femeilor, la totă nunta num 
mare, la totă sărbătorea femeia cea dintâiă 
Ori în ce casă vei întră, vei fi cinstea casei 
la ori-ce masă fruntea mesei și ți-or cjic 
boeresă și ți-or închina peste masă și te-o 
alege dintre toți... <jău tu Anuță, tu n’a 
minte! Anuța, cum tăcea, de-odată țip 
cu un țipăt sfășiitor și se prinse cu amer 
două manile de inimă.

Ce ți-i Anuță, ce ți-i Anuță dragă 
- Vai, mamă, așa mă junghiă aici 

de mi-se rupe inima.
Bătrâna îșl uda manile și începu a 

freca pe la temple, bră Anuța, după ce s



D-lni Dr. V. Branisce, care a sosit la 
Brașov Dumineca trecută ou totul pe ne
așteptate, așa că Românilor brașoveni nici 
nu li-a fost cu putință a-i face o primire 
la gară, după cum era proieotat, încă a 
doua-Zl după sosire i-s’a ihtemplat o ne
norocire. Făcând o esoursiune la câmp, 
printr’o căZ^tură- nenorocită a suferit con- 
tusiunl grele la o mână, așa că a trebuit 
pănă aoum să stea în odaiă. Aflăm însă, 
că-i este mai bine și se speră, că în oâte- 
va cjile va fi deplin sănătos. Reamintim, 
pentru cetitorii cjiarului nostru de Dumi
neca, că d-1 Dr. Valerie Branisoe s’a libe
rat la ‘25 Maiii n. c. din închisbrea de stat 
din Vaț, unde a suferit cu demnitate și 
bărbăția timp de un an și două IudI peutru 
causa română. Din Vaț d-sa s’a dus la Ti- 
mișora, unde Românii i-au făout o primire 
fdrte căldurosă, âr de aci a sosit la Bra
șov, în sinul familiei d-sale, fără însă să fi 
făout cui-va cunoscut timpul sosirei, se 
vede, că în adius pentru a inoungiura or>oe 
primire. — Dorim d-lui Dr. Branisce grab
nică însănă'oșare 1

—o—
Condamnat. Cetim în „Dreptatea" din 

Timișora : ErI, în 18 Iunie n., s’a ținut în 
Oradea-mare pertractarea prooesului de 
pressă a „Luminei", intentat contra redac
torului nostru d-1 D. Voniga pentru artico
lul L„50 fi. său ispita dascălilor confesio
nali", publicat în Giula. Juriul de pressă a 
condamnat pe d-1 D. Voniga, ca pe autor 
și răspunzător pentru oomunioat la una 
lună inchisore și 100 fl. amendă. Articolul 
de-jdtmintrelea a fost îndreptat contra gu
vernului, desaprobând tendența acestuia, 
de-a seduce și cășuga învățătorii confesio
nali, și cu premii de câte 50 tl. a-i taoe la
comi și accesibili în schimbul acestei re- 
muneraț.iuni de a desvolta, m favorul jimbei 
maghiare ș' în detrimentul învățământului 
roman, întru instruarea limbai maghiare 
mai mult progres, decât pretinde legea. — 
Ore când vor înceta a-ne cere atâtea jertfe ?

—o —
Logodnă desmințită. Săptămâna tre- 

oută am primit din Săcele o scrisore, în 
care am fost rugați să anunțăm logodna 
tinerilor „loan 1. Băluța din Brăila cu 
d-ra Maria R. Popea din Satulung". Aflăm 
însă, că sorisorea adresată Redacțiunei nos- 
tre, care purta subscrierea unui nume bine 
cunoscut, a fost falsă. Vre-un tînăr cu nu
mele de mai sus nici nu e cunoscut în 
Brăila, prin urmare nici de vre-o logodnă, 
după cum s’a anunțat, nu pote fi vorba. 
De-odată cu desmințirea acăsta ținem să 
constatăm, că un membru fruntaș ai fami
liei Popea, anume d-1 Neagoe 1. Popea, 
voind să încungiure orl-ce bănuelâ nedreptă, 
s’a presentat în decursul aoestei săptămâni 
de vre-o trei-orl la Redacția ncstră pentru 
ca să putem afla pe adevăratul autor al 
scrisorei, ce ni-s’a adresat; fiind scrisă însă 
epistola de-o mână necunoscută, ni-a fost 
pănă acum cu neputință de-a afla, cine 
este urzitorul acestei glume nesărate și ne- 

ghiobe. Pentru ca însă în viitor să nu se 
mai întâmple astfel de lucruri, avieăm de 
pe-aoum pe cetitorii noștri, că atât în ce 
privesce anunțarea logodnelor și cununiilor, 
cât și în privința altor publicațiunî ou ca
racter personal și de puțin interes pentru 
marele publio oetitor, vom lua măsuri de 
restricțiune, așa ea să nu-i mai dea nimă
nui mâna de a-șl permite așa. ușor luxul, 
de-a face — „glume".

—o—
Sciri militare din România. Elevii- 

ofițerl ai școlei superiore de resbel, vor 
pleca în Ziua de 10 Iunie din capitală, sub 
conducerea d-lor Lt.-Colonel L. Mavro- 
cordato, comandantul acelei școli și a aju
torului său d. căpitan Pretorian, pentru a 
face o esoursiune militară în Dobrogea, pe 
fruntăriile Bulgariei. Acesta oălătorie, care 
va începe dela Ostrow, se va termina la 
Mangalia și va dura 30 dile, în care se 
cuprinde și drumul dela BuourescI la Os
trow și dela Mangalia la Bueurescî. Regi
mentul călărașI-Dobrogea a primit ordine 
a pune la disposiția școlei numărul de 
omeni și de cai necesari pentru înlesnirea 
acestei esoursiunl.

— o—
Masacrări în Armenia. O scire din 

Constautinopol spune, că o fată tînără din 
Van, având la ea nisce hârtii revoluționare, a 
fost arestată, ceea ce a produs o mare es- 
citațiă în Armenia. In ouartirul armenesc 
s’au tras focuri de pușcă asupra patrulelor; 
casele și magasinele sunt închise. — In 
luptele cu Mohamedanii perderile din am
bele părți se urcă la 50 de omeni. Mai 
multe pușcl cu repetiție cu cartușe aco
perite cu nichel s’au găsit la nisce Armeni. 
Pentru a împedeca reproduoerea unor a- 
semenea eveuimente. Poarta a telegrafat 
autorităților civile și militare de a lua fote 
preoanținnile ou putință. Poarta asigură, oă 
pacificarea Cretei s’a terminat aprope. Nu
mai sunt insurgenți decât în munți.

— o—
Arestarea unui oticer italian pe te

rilor frances. pilele trecute a fost arestat 
pe pământ frances un oficer italian. Lu
crul s'a petreout astfel : Oficerul, care lo
cuia de cât-va timp la Vintimille, urma, în- 
brăcat în haine civile, manevrele trupelor 
alpine francese, mai cu deosebire cele ale 
unui detașament din batalionul 23 de vâ
nători pedeștri, cantonat la Saint-Etienne- 
de-Tinee. Oficerii aoestei trupe, făcând o 
reounoscere a muntelui Mounier și a cres
tei- des Champs, observară mișcările sus
pecte ale acestui străin și-l supuseră unei 
supravegheri, care nu întârzia a-le dovedi, 
oă străinul făcuse planul drumului strategic 
dintre muntele Mounier și crâsta des Chains, 
punct strategic important în jurul căruia 
un ofioer de stat-major italian fusese 
deja arestat înainte cu oât-va t’rnp. 
Oficerii francezi, convinși de scopul Italia
nului, îl arestară. După ore-carl hesitărl 
el mărturisi, că se numesce Agostino Ra- 
velli, căpitan de stat-major în armata ita

liană, atașat în birourile ministerului de 
răsboifl. Căpitanul Ravelli fac» parte din 
tr’un serviciu special pentru studiul orga- 
nisărei armatei franceze. El negă însă de & 
fi spion și pretinde, că a făout numai es- 
cursiunl de turist.

—o—
Starea grânelor în România După 

rapârtele, cari s’au primit la ministrul ro
mân al agriculturei, starea grânelor este 
din cele mai înfloritore în întrâgă Româ
nia, Grâul mai ales este fbrte frumos și 
bine crescut, spioul e mare și plin.

Pentru comercianți. In camera co- 
meroială din Brașov se află esorierea de 
oferte a direcțiunei oă’lor ferate de stat 
ungare pentru liferare de traverse. Termi- 
nul înaintărei ofertelor păuă la 11 Iulie c.

—o—
Avis publicului. Direcțiunea cassei 

cereuale pentru ajutorare de bolnavi, în 
loc, a hotărît, oa dela. 1 Iulie îdc.olo orele 
oficidse să se țină dela 7 —12 a. m. Afară 
de acesta, în Zile de săptămână se va ține 
și serviciu de inspecțiune dela 3—5 d. a. 
er în Dumineci și ZA0 A0 sărbători dela 
9— 11 a. m.

—o—
Musicu orășenescă va da mâne, Du

mineca în 21 c. un concert in grădiua ote
lului „La pomul verde" ou un program 
ales și bogat. Intre alte piese se va cânta 
și melodia românescă „Ce dulce". începu
tul la 8 ore săra. Intrarea: de personă 
20 or.

Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care Zi- Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu Ziua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

— o —
3 Pentru orășeni, luncționari, etc. cari au 

ocupațiunî sedentare sunt prafurile SeidEtz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A: Moll lifer antul curții din Viena. 
Tuclilauben 9. In farmaciile din provincia se se 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

Esamens la sate.
— Protopopiatul Gherlei. —

— Iunie 1896.
St. D-le Redactor ! In 22 Noemvre 1895, 

cu ocasiunea adunărei filiale a învățători
lor din tractul Gherlei, ținută în Nima, am 
fost însărcinat de cătră învățătorii presenți 

să cercetez esamenele tractuall de primă' 
veră din anul 1896 și a publica un raport 
general despre decursul lor. Vă rog, deci, 
D-le Redactor, a da loc acestui raport în 
prețuitul Ziar „Gazeta Transilvaniei".

In 18 Maid c. la 10 ore a. m. s’a ți
nut esamenul în Șichișul de jos, de-odată 
cu adunarea învățătorilor români din trac
tul Gherlei, s’au esaminat 32 băețl și 24 
fete. Obligați 64. Nu au cercetat școla 8. 
Neregulat au cercetat’o 10. Esamenul s’a 
început după programa următore: 1) Reli- 
giunea, catechismul mic, istoria biblică test, 
vechid și nou; 2) Limba Română, Oefitul 
și Gramatica; 3) Limba maghiară; 4) Com- 
putul; 5) Geografia și Constituțiunea; 6) 
Istoria patriei; 7) Istoria naturală; 8) Fi- 
sica; 9) Economia; 10) Tractare practică 
din învățământul intuitiv. S’au cântat după 
cum s’a afirmat forte precis vre-o poesiiă 
dintre cele mai alese ale nostre și s’au de
clamat alte 7 poesii. Scrisorile de probă 
tote curate și bune, țliarele, precum: dia- 
rul de absențe, de prelegere espeditor, de 
clasificațiune, de evidență, al școlarilor în
scriși și matricula tote în ordine și curate. 
Critică s’a făcut din partea a 3 membrii 
critisătoiî, cari s’au pronunțat în favorul 
învățătorului, căci esamenul, după cum s’a 
esprimat d-1 Boer, a fost forte bun. E de 
însemnat, că deși era di de lucru, a fost 
forte mult popor present în școlă, în tindă, 
afară și pe la ferestri. Poporul a fost forte 
mulțămit.

In 19 Maiii a urmat esamenul în Codor. 
S’au esaminat 24 băețl și 22 fete. Obligați 
52. Popor present nu a fost decât 10 băr
bați. Esamenul s’a luat tot după programa 
de mai sus. Scrisori de probă și Ziare tot0 
în rând și curate. Progresul a fost după 
cum s’a esprimat M. O. D. Protopop des
tul de bun.

E de însemnat, că în anul trecut în 
Șichișul de jos nu a sciut ceti și scrie nici 
un prunc, er acuma toți sciu ceti și scrie. 
Asemenea și în Codor nu au sciut ceti și 
scrie numai 3 băețl și 2 fetițe, ăr acum 
sciu scrie și ceti 36. In aceste comune ca 
învățător funcționâză Laurențiu Micheș, din 
10 Oct. 1895.

Tot în 19 Maiii la 1 oră p. m. s’a ți
nut esamenul în Șichișul de sus. Presenți 
5 băețl și 7 fetițe. Obligați 50. Scrisori de 
probă nu au fost, țliarele în disordine. S'a 
esaminat din tote obiectele, afară de Fi- 
sică. Răspunsuri destul de bune dela șco
larii presenți, der durere, că nici jumătate 
n’au cercetat școla. Listă de leneirre nu 
s’a dat. Vina cea mai mare o pârtă înve- 
țătorul Vasiliu Pop, care ar pute să se în- 
grijescă mai mult de șcdlă, er nu să âmble 
în timpul prelegerei prin sate pentru a 
scrie la notar pentru câte-va „groșițe", mai 
ales, că e în stare destul de bună mate
rială. Poporul din Șichișul de sus e stricat 
rău. Nu-i pasă de școlă, de biserică. Ba 
pe bunul lor preot d-1 David Deac, care a 
voit a-i abate dela rele, l’au acusat la Epis-

.•ădimâ cu cotele pe ferestră prinse a plânge 
iu hohot. Mama cerca s’o mai mângăiă, 
ipuind, că om harnic ca Ciupea nu-i în 
;at, că el a venit nu sciu de unde și a 
’ost întâiîl ucenic în moră la tata lui Petrea 
Morarul, că după aceea tata lui Petrea a 
nurit așa de sărac, încât nici pânză nu 
-au pus pe obraz, er Ion Ciupea, ucenicul 
>el de mai înainte, astădl e cuminte și cel 
lintâifi bogataș și măcar că-i pleșug, der 
ncă e tînăr. Anuța nu mai audia ce vor- 
iesce mama sa, ci plângea și se uita pe 
erestră la lumea cea albă și frigurosă de 
fără, și cum se uita, de-odată i-se rumeni 
ața și eși afară.

— Unde mergi tu Anuță, o întreba 
ătrâna.

— Merg afară măicuță! Și cum a eșit 
fără, l’a vădut la portiță pe Petrea Mora
lii și s’a pornit repede la densul și l’a îm- 
rățoșat cu amândouă mânile și și-a pus 
apul pe peptul lui și a început a plânge, 
a a plânge cu un plâns, de care se rupe 
lima de om. Petrea nu credea să pățescă 
a lucru ca acesta, deci sta pe loc ca mut, 
ssciind de unde să încâpă vorba. Anuța 

nu dicea nimic, că plânsul și suspinul o 
înădușia.

— Tu Anuță, Zise Petrea acoperind’o 
cu mantaua lui și strîngându-i capul la sîn. 
Der Anuța plângea și tăcea, pare că ar fi 
vrut să dică: taci Petre, că atâta am dorit 
să fiu în brațele tale, acuma-s fericită, lasă- 
mă să mor așa.

— Anuță dragă, mai dise Petrea, am 
venit să te întreb numai o vorbă.

Din casă se auZi gura bătrânei: Unde 
ești tu Anuță? Anuța se spăriâ, îșl des
făcu mânile de pe lângă Petrea și-i dise așa:

— Măi Petre, Zică lumea orl-ce, vor- 
bescă orl-ce, eu n’oiu fi nevasta altuia în 
veci. Mergi deră și fi vesel și cu voiă bună, 
ca să nu fîdă cei răi de durerea ta, și când 
ți-a fi voia, vină, că eu te aștept.

— Tu Anuță, strigă mama din casă 
și ușa să audi scârțâind din țîțînl. Anuța 
fugi repede în casă și întâlni pe mama sa 
pe prag. Petrea n’a putut să-i spue nici 
un cuvânt de mângâiere, și vai multă mân
gâiere i-ar fi trebuit sărmanei Anuța.

II.
E nopte. Vântul suflă și șueră, pare 

că un șerpe uriaș flueră în chinurile morții. 
Furtuna alergă pe văi și pe dâlurl, lăsând 
după dânsa urme de fulgi de omăt, porțile 
scârțâesc în țîțînl, cânii șchiaună pe sub 
ferâstră ispitesce pe omul păcătos. Vai de 
omul cu păcate!

La mora lui Petrea Morarul se vedea 
o Zare de lumină blândă și prietinosă. Mora 
înghețase de tot și nu mai făcea nici un 
sgomot. Gerul, vrăjmașul omului sărac, 
decă n’a putut întră în casă, s’a vîrît în 
moră. Așa-i el, face rău, unde pote, ca 
omul cel rău. Petrea întră în casă. Mâța 
dormia pe vatră, un cariu rodea într’o 
grindă, alt sunet nu se audia. Numai colo 
afară pe câmp, o ce vreme de blăstăm! 
In casă nu era nime. Și așa cum tote tă
ceau și cum auZiai vântul fluierând, cum 
vedeai din când în când focul huhuind re
pede, ca și cum s’ar fi spăriat de furtuna 
de afară, așa pare, că te cuprindea o groză.

In casa morii era o cămăruță mică 
micuță. Intrensa nu întră nime pe lume, 
afară de bătrâna mamă a lui Petrea. Că
măruța aceea era sfântă ca o biserică. In 
totă Vinerea de cătră seră mama lui Petrea 

se ducea acolo în cămăruță și nu eșia pănă 
la miedul nopții. Așa a apucat’o Petrea de 
copil și așa vedea pe mama sa, că face și 
acuma. Bătrâna era evlaviosă, ca o femeiă 
sfântă, ea postea totă Vinerea și sera întră 
în cămăruța ei. Ce făcea acolo, nu spunea 
nimărui, nu scia nime în veci; sciau însă 
cei de casă, că decă întră ea sera în că
măruță, apoi putea să ardă lumea dintr’un 
capăt pănă la altul, ea nu audia, nu vedea, 
nu scia nimic pănă la mieZul nopții. La 
miedul nopții eșia apoi afară, îmbuca ceva 
ce da Dumnefleu, grăia o vorbă cătră Pe
trea : dormi tu Petre dragul mamei? — Dorm 
mamă! — Dormi puiul mamei, dormi! 
Apoi se culca și ea.

Petrea, după ce a crescut mare, nu 
s’a răbdat, ci a pândit, ca să vadă, ce face 
mama lui noptea în cămăruța ei. Și a vă- 
Zut acolo o măsuță mică, pe măsuță o 
iconă sfântă a Maicei Domnului, și lângă 
icână de-a drepta și de-a stânga două făclii 
de câră aprinse. Bătrâna sta în genunchi 
înaintea iconei, cu mânile puse cruce pe 
piept și cu ochii îndreptați spre cer. Așa 
se ruga la DumneZeu în totă Vinerea, și 
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cop. De alt-cum progresul a fost îndestu- 
litor.

Tot în 19 Maid la 3 ore p. m. a ur
mat esamenul în Sigân. Presenți 3 băeți 
și 3 fete. Obligați sunt 20. S’a propus din 
mai multe obiecte, der tocmai din obiectul 
principal din cetit nu. Progres nimic. Ca 
învățător funcționeză tot Vasiliu Pop din 
Șichișul de sus.

In 20 Maid. la 8 ore a. m. esamenul 
în Șinterag. Presenți la esamen: 3 băeți 
și o fetiță. Scrisori de esamen și diare nu 
au avut, asemenea nici o programă. S’a 
întrebat din cetit puțin, Religiune și cal
culațiune. Nici un progres. Se vede, că nici 
d-1 învățător loan Nemeș nu dă mult pe 
școlă și pe înaintarea învățământului po
poral. Nu-i zace la inimă sortea bietului 
popor român, de pe spinarea căreia tră- 
esce.

Tot în 20 Maih la 2 ore p. m. s’a esa
minat în Phitic. Presenți: 6 băeți și 5 fete. 
Obligați 138. învățător este Gabril Tarta. 
Aici putem dice cu inimă curată, că am 
venit, am văclut și ne-am scandalisat. Ar 
fi de dorit, ca autoritățile nostre biseri- 
cescl să ia măsuri pentru a delătura pe ast
fel de învățători, cari numai de rușine ne 
face atât pe noi învățătorii, cât și pe aceia, 
cari i-au dat diploma de calificațiune. S’au 
nisuit câți-va omeni să-l delăture, der fiind
că poporul mai tot este înrudit cu el, n’au 
isbutit. Apoi ce să-i faci, căci îșl bea plă- 
tuța cu ei, er el și copiii lui sunt goli ca 
napul.

La 21 Maid la 8 ore a. m. s’a luat 
esamenul în Ghirolt. Presenți: 24 băeți și 
3 fetițe. Obligați 198. învățătorul Valerin, 
(ossian, care funcționeză din 1 Septemvre 
1895, a propus din tote obiectele. Răspun
surile : clare și bune. A ceti și a scrie au 
sciut toți 27. piare și scrisori de esamen 
au fost curate și în ordine. Esamenul bun. 
Poporul și aici este îndărătnic și pâriș mare. 
In totă diua nu'vecii pe la judecătorii de
cât mai numai omeni din Ghirolt. Trist 
de tot!

Tot la 21 Maid la 2 ore p. m. s’a 
luat esamenul în Arman. Presenți: 16 băeți 
și 15 fetițe. Obligați 103. învățătorul hiliu 
Budușan a propus din tote obiectele, afară 
de economia. Scrisorile de probă curate. 
Protocdlele neregulate și în disordine. Aici 
încă nu au cercetat școla mulțl copii, der 
câți au cercetat’o au dat răspunsuri bune. 
Progresul, ce l’a făeut învățătorul, a mul- 
■țămit pe toți.

In 25 Maiii la 2 ore p. m. a urmat 
esamenul în Seplac. Presenți: 26 băeți și 
'24 fetițe. Obligați 106. învățătorul Maxi
milian Silași a propus din tote obiectele. 
Răspunsurile au fost bune. Progresul a fost, 
■după împrejurări, bun.

In 27 Maid la 8 ore a. m. s’a ținut 
în Jheșdate. Presenți: 8 băeți și 12 fetițe. 
Obligați 68. învățătorul Gavrilă Pușcar, a 
propus din obiectele prescrise, er școlarii 
au răspuns peste .tot binișor. Progresul, 

după cum s’a esprimat M. O. D-n proto
pop, a fost binișor.

Tot în 27 Maid la 2 ore p. m. a ur
mat esamenul în Silvaș. Presenți: 11 șco
lari și 6 școlărițe. înscriși 73. învățătorul 
Gavrila Pușcar a propus din tote obiectele 
prescrise. Progres bunișor.

In 28 Maid la 8 a. m. s’a esaminat 
în Dindeleag. Presenți: 7 băeți și 10 fe
tițe. învățătorul loan Vereș a propus din 
Religiune, limba română, limba maghiară, 
Calculațiune și Geografiă. Der dintre șco
larii presenți numai doi au sciut să răs
pundă, er ceialalți nimic. învățământul a 
regresat.

Tot în 28 Maid la 2 ore p. m. s’a ți
nut esamenul în Chireu. Presenți: 4 băeți 
și 6 fetițe. Obligați 46. Aici încă funcțio- 
nâză loan Vereș ca învățător. Același re
gres ca în Dindeleag.

In 31 Maid la 2 ore d. a. s’a esami
nat în Nima. Presenți: 16 băeți și 8 fetițe. 
Invețătnrul loan Bâținăș a propus din obiec
tele prescrise. Răspunsurile bune. Progresul 
peste tot bun.

In 7 Iunie s’a ținut esamenul în Gherla, 
der nu au participat din causă, că am pri
mit invitarea numai în fliua esamenului.

Cu ocasiunea participărei pe la esa- 
mene m’am convins de nepăsarea cea mare 
a unor învățători. Unii ca aceștia ar trebui 
delăturațl. De trântori nu avem lipsă, căci 
are poporul român destui, cari îi sug și 
măduva din osă.

Mai peste tot locul școlele sunt diso- 
late și necurățite. Gardurile sunt tote rupte 
și grădinile școlare desgrădite. Ar fi forte 
de dorit, ca d-nii preoți tractuall să fia 
mai cu energiă față de școlă. Ea trebue 
să fiă visitată în totă săptămâna de două- 
orl, ba preotul e dator să și catechiseză. 
In unele comune s’a întâmplat, că în de
cursul unui an nu a fost visitată școla de 
nimeni. Trist de tot!

Fraților învățători! In numele cerului 
Vă rog, faceți-vă datoria, ca să nu fim noi 
mai îndărăpt ca alte națiuni. Fiți adevă- 
rațl apostoli și luptători atât pe terenul 
școlar, cât și pe cel național, căci de nu 
ne vom deștepta la timp, vom peri cu dile, 
er răspunderea o veți purta voi!

Șichișul de jos, 18 Iunie 1896.
Laurențiu Micheș, 

înveț, român.

Chelmac, Iunie 1896.
In 4 (16) Iunie s’a ținut esamenul la 

școla română gr. or. din Chelmac, proto
popiatul Lipovei, în corn. Timiș. învățător 
Teodor Popa. Esamenul s’a început precis 
la 8 ore sub președința d-lui protopop 
Voicu Hamsea, ca inspector cercual de 
școle, însoțit de d-1 Vas. Bogoiu înv. în 
Belotinț, ca comisar. Comitetul și epitropia 
parochială cu preotul local G. Rusu apoi 
d-1 Val. Maleș preot capelan în Belotinț, 
FI. Caba înv. în Conop, I. Tomiu din Be
lotinț cu soția și câțl-va ospețl străini. 
Școla a fost înfrumsețată cu multă verdeță 

și buchete de flori. Succesul mulțămitor. 
Masa școlei era încărcată de corectele ele
vilor aședate în 6 părți după clasele ele
vilor, care de care mai frumose. Esamenul 
s’a început cu cântarea „împărate cerescu, 
după aceea un elev binecuvânta pe P. 0. 
D. protopop prin o cuvântare acomodată.

După aceea a purces la esaminarea tu
turor obiectelor prescrise de planul de în
vățământ. Școlarii 59 la număr, adecă: 41 
băeți și 18 fetițe toți erau îmbrăeațl săr- 
bătoresce. Răspunsurile elevilor din tote 
obiectele au fost precise și corecte. Prin 
acesta se dovedesce tot mai mult, că d-1 
nostru învățător Teodor Popa, precum acum 
așa și în lungul șir da 22 ani de când ne 
servesce ca învățător, tot-deuna a fost la 
culmea misiunei sale ; prin ce și-a câștigat 
încrederea și recunoscința poporului întreg 
din Chelmac.

Esaminarea s’a terminat la ’/2 pe 12 
ore, cu care ocasiune P. 0. D. protopop 
a binevoit a distribui mai multor elevi di
ferite cărți donate de Onoratul institut de 
credit „Lipovana“. Asemenea comuna bis. 
prin casarul cultului a împărțit elevilor și 
bani. In fine P. 0. D. protopop dechierâ 
anul școl. 1895/6 de încheiat, esprimându-și 
mulțămita pentru succesul atât de frumos 
manifestat prin diligința învățătorului Teo
dor Popa.

Chelmac, 5/17 Iunie 1896.
Un participant.

In aceeași di d. am. s’a ținut esame- 
nul în școla gr. or. din comuna vecină 
Ususeu. învățător: Blaj T.Neagu. S’au esa
minat 39 băeți și 15 fetițe. Esamenul s’a 
început la 2y2 și s’a terminat la 6 ore. 
Presenți la esamen : d-1 Voicu Hamsea pro
topop și inspector, însoțit de d. T. Popa, 
înv. în Chelmac, ca comisar. Au mai par
ticipat la esamen: d-1 preot local V. De- 
helean, corn, și epitropia parochială, d. Tr. 
Muntean în Dorgoș, d. M. Serb, conducătorul 
bunurilor contelui Latour cu soția, precum 
și d-1 Georgiu Neagă înv. pensionat. Suc
cesul esamenului din tote obiectele prescrise 
a fost forte mulțămitor. D-1 învățător, deși 
începător și om tînăr, a satisfăcut chiă- 
mării în mod cinstit. Elevilor s’au împărțit 
cărți ca premii dela institutul „Lipovanau, 
precum și bani din partea comitetului pa
rochial.

Todca Șoimanul.

Duuibrâvița, 11 Iunie.
In 29 Main a. c. s’a ținut esamenul 

cu școlarii dela școla conf. gr. cat. din 
Dumbrănța în presența mai multor inși din 
inteligența locală. Sala școlei frumos îm
podobită cu ghirlande de flori și băieții 
școlari serbătoresce îmbrăcRI în ondrea 
ciulei.

Esamenul a succes peste așteptare 
bine. Atât ținuta lăudabilă a școlarilor, 
cât și răspunsurile lor corecte din tote 
obiectele prescrise au mulțămit pe deplin 
pe cei presenți; ba dialogurile școlarilor 
te puneau în uimire.

Și tote aceste succese sunt a se atri
bui obosinței asidue a bravului docente: 
loan Bariu, care deși mult împedecat prin 
persecutările și intrigele puse la cale în con
tra lui prin preotul milenar local: „Csontye 
Dome" — a dovedit, că învățătorul cons- 
ciu de chiămarea sa pote produce lucruri 
frumose întru cultivarea mlădițelor tinere 
ale poporului român.

E. D.

SCIR1 ULTIME.
BucurescT, 19 Iunie. Mercur! 

noptea spre Joi, în orașul Focșani 
tâte stabilimentele micilor negustor! 
din Piața Moldova, începând din 
Pescărie pănă la Ștefan Bălan. Pănă 
acum nu se scie causa focului. Pa
gubele sunt mari, și ating mai ales 
populația săracă.

Belgrad, 19 Iunie, ftiarele serbesci 
se ocupă fbrte mult cu vorbirile mi
niștrilor Goluchowslci și Kallay, ținute 
în delegațiunile austro-ungare. ț)ia- 
rul liberal „Zastava^ și radicalul 

protested contra amestecului 
în afacerile esterne ale Serbiei, și 
cu privire la Bosnia și Herțegovina 
declară, că aceste sunt provincii cu
rat sârbesc!; că ocuparea lor este 
numai temporală; și că asupra aces
tei cestiuni va hotărî Europa, 6r nu 
Austro-Ungaria. ț)iarul liberal nSrp. 
Zastava0, amenință pe aceia, car! cău
tând pretinia Austro-Ungariei, au 
ruinat Serbia. Numitul cjiar afirmă, 
că Serbia n'are un inimic mai mare ȘT 
mai înverșunat, decât pe Austro-Ungaria.

Constantinopole, 19 Iunie. In pre- 
sența unui public imens au fost ese- 
cutați astăzi diminâță doi membri ai 
comitetului revoluționar armenesc, un ca
fegiu și un păpucar. Aceștia fuse
seră complici la asasinarea lui Halii- 
Effendi.

Literatură.
Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carta forte prețidsă, scrisă de d-1 loan 
Tureu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tdte potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
ior; apoi vieșa ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute; desorierl întregite ou schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru cei ce 
vor se oundscă, ori chiar să facă escursiuni 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta in limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (-]- o er. 
porto). De vendare și la tipografia „A. 
Mureșianua în Brașov.

așa se ruga și în noptea, de care povestim 
.acuma. Ea nu audia nici vântul nici fur
tuna ce bătea în ferești, ea numai una ve
dea, numai pe Dumnedeu colo sus, unde-i 
erau ochii țintiți. Miedul nopții se apropia. 
■Cocoșii începură a cânta, întâid la o casă, 
apoi la alta, apoi în tot satul. Mama lui 
Petrea părea, că nici nu resuflă.

In vremea asta Petrea ședea în casa 
morii cu capul rădimat pe mână și tot una 
și una gândia la vorbele, ce i-le spuse 
Anuța la portiță. Din gândurile lui îl trecji 
scârțâitul ușei dela cămăruța mamei sale. 
Bătrâna eși de acolo galbenă ca un chip 
de ceră.

— Rosu-te, fătu-meu, de ce nu dormi?
— M’au furat gândurile mamă, și văd, 

că am uitat, că-s pe lumea asta!
— Lasă-le pustiului gânduri, nu-țl 

cerni (filele cu ele, culcă-te dragul mamei! 
Bătrâna se puse pe cornul vetrei, îșl făcu 
cruce și începu a mânca. Petrea se uita lung 
Ia ea, apoi clise.

— Mamă, să nu te superi pe mine, 
■eu te-ași întreba ceva.

— Ce, dragul mamei.?

— De ce postescl atâta, de ce faci 
atâta lucru tăinuit în rugăciunile dumitale?* 
Ești bătrână și slabă, și Dumnedeu nu 
pote cere atâta- suferință dela un om bătrân.

Cum începu Petrea a grăi, bătrâna 
se puse pe gânduri. Ea privi lung timp în 
clarea focului de pe vatră, îșl șterse apoi 
ochii de lacrimi și dise:

— Ești mare, fătu-meu, e vremea să 
sci, ți-oid spune. îndată vor fi 7 ani, dra
gul mamei, de .când am făcut o făgăduință 
înaintea lui Dumnedeu și făgăduința aceea 
vreu să mi-o împlinesc. 6 ani, 11 luni și 
14 (file s’au împlinit, mai am încă 14 dile 
și în aceste 14 dile se va arăta voia lui 
Dumnedeu, apoi... tote-s în mâna Domnu
lui, fiă voia lui.

— 0 făgăduință ai făcut mamă ? în
trebă Petrea.

— Taci Petre și ascultă. Noi n’am 
fost săraci ca acuma, am avut stare bună 
dela Dumnedeu, deră într’o di fără de no
roc am perdut’o totă. Dumnedeu ni-au dat’o 
într’o vieță lungă, și omenii cei răi ni-au 
luat’o într’o clipă.

— Vai de mine mamă, ce spui strigă? 
Petrea.

— Așteptă, dragul mamei, că încă 
nu ți-am spus nimic. Când m’am măritat 
eram fată săracă, cum e bunădră și Anuța, 
der eram harnică. Tatăl tău, Dumnedeu 
să-l ierte, încă era sărac, că moștenise nu
mai o moșioră micuță dela părinții săi. 
Dâr când era să moră tata tatălui tău, 
adecă moșul tău, el ne chiemă la densul, 
scose dela capul patului un săculeț și ne 
dise: Ecă dragii mei, tot ce am vă las 
vouă! Moșu-tău bietul ar fi vrut să mai 
dică ceva, der mortea îi închise gura pe 
veci. Noi l’am petrecut cu cinste din lumea 
asta păcătosă și am făcut multe pomene 
și rugăciuni pentru sufletul lui. Săculețul, 
ce ni-l’a lăsat moșu-tău, era plin de bani 
de argint ca spuma laptelui. Tatăl tău 
dicea să ne cumpărăm boi și moșii cu banii 
aceia, eră eu am dis, se nu-i cheltuim, ci 
să-i înmulțim pănă ce ni.-a da Dumnedeu 
copii. Și pare că văd și acuma, ce salbă 
frumosă de 12 bani mari de argint aveam 
eu la grumad și cum am deslegat’o și am 
dis: Dragul meu soț, hai să adaog și salba 
asta comdra ndstră, ca să am și eu parte! 
Apoi aveam o căldărușă în cămăruță, am 

scos’o de acolo, am pus salba pe fundul 
căldărușei și banii cei moșteniți dela moșu- 
tău de-asupra, și așa eu împreună cu tatăl 
tău am îngropat căldărușă în cămăruță. 
N’a sciut om pământean, n’a sciut nici că
mașa de pe noi, ce avem și ce n’avem. 
Apoi ne-am apucat la muncă, și ce câști
gam tot în căldărușă puneam. Lumea dicea, 
că suntem săraci, ddr noi sciam ce sciam 
și lăsam lumea să dică ce a vre. VedI tu 
Petre, dragul mamei, Ion Ciupea e acuma 
bogătaș mare, der pe vremea aceea, de 
care-țl povestesc, el era ucenic în mora 
ndstră. Un an a slujit la noi, un an întreg. 
Ce-i drept, Ciupea era harnic și ascultător, 
der Dumnedeu ni-a dat nouă altă sorte și 
lui âră alta. Pote că i-a fost mai drag lui 
Dumnezeu, pote că s’a rugat mai cu evla
via și a avut mai mult noroc.

— Ș’apoi, mamă, ș’apoi? întreba Petrea.
— Ne mergeă bine, dise mama, că 

după ce Dumnezeu ni te-a dat pe tine, 
puiul mamei, eu și cu tatăl tău ne-am pus 
la cale să ne cumpărăm locuri în țarină, 
juncani tineri, vaci cu lapte, oițe și ca să 
fiă într’un ceas bun, am chiămat pe preo-
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In Tipografia diecesană din Arad a 
apărut: Gramatica Română pentru învăță
mântul seoundar, de loan Petranu, profe
sor de limba română în Arad. Partea I, 
Etimologia. De vânzare la autorul. Prețul 
1 fi., pentru învățători 70 or. — La lucra
rea manualului present, d-1 autor a ținut 
sămă de resultatele soiinței moderne; orto
grafia este oea a Academiei române, der 
cu unele esoepțiunl în favorul fonetis
mului.

Apel.
Cătră inteligența și fruntașii plugarilor 

români din țera Bersei.
Mai în tâtă țâra, der cu deosebire 

în Comitatul Brașovului, la ordinea (filei 
sunt reformele agrarie și comassările. Aceste 
cestiunl tae adânc în isvorele de esistență 
ale poporului nostru, cu atât mai vârtos, 
căol ooupațiunea lui principală este mai 
numai lucrarea pământului; și cu t6te aces
tea prea puțin ne interesam de sortea lui, 
și numai după-ce aceste reforme intră in 
putere de lege, și după-ce ne vedem pres
curtați în drepturile nostre, alergăm în 
drâpta, în stânga, ou mari jertfe.

Iu prima liniă să apere interesele 
poporului, precum și ale bisericei și școlei 
nostre sunt chiămațl conducătorii lui na
turali, și viitorul cel mai de aprdpe ne va 
documenta resultatele obținute în direcțiu
nea acesta. Pănă acuma n’am aflat, deși 
ar fi fost de mare folos, că s’ar fi întrunit 
unde-va fruntașii poporului nostru la o 
consultare în privința sus amintitelor re
forme, și mult mă tem, că nefiind noi bine 
orientați în direcțiunea acâsta, vom ave de 
a îndura mari perderl în tote privințele.

in mai multe comune oomasările sunt 
deja terminate, precum în Feldiora, Rot- 
bav și Helchiu, în altele sunt în curgere, 
precum în Codlea, Ghimbav, Brașov și 
Râșnov.

Este timpul suprem, oa din partea 
fruntașilor noștri să se convoce o adunare 
a tuturor interesaților, spre a desbate și 
prepara terenul în direcțiunea acesta, și 
după modesta mea părere, locul cel mai 
potrivit de întrunire ar fi opidul Feldiora, 
UDde deja comasarea e terminată, și cu 
acestă ocasiune ne-am pute informa și 
convinge, întru cât li-a suoces fraților fel- 
diorenl a-șl apăra interesele lor agrare.

Deci apelez la înțrâga inteligență ro
mână din țâra Bârsei, rugându-o să-și as
prime părerea în privința acâsta, binevoiud 
a răspunde la apelul meu, ca în înțelegere 
cu mai mulți să facem pregătirile necesare 
pentru intenționata adunare.

Salutându-vă frățesce, sunt
Cu totă stima: 

Codlea, 4 (16) Iunie 1896.
Iosif Comanescu, 
paroch și proprietar.

tul de a făcut aici în casa asta rugăciuni 
pentru noi, apoi a doua di des de dimi- 
nâță numai noi amândoi, eu și cu tatăl 
tău, am întrat în cămăruță ca să desgro- 
păm... ce? să desgropăm jele și lacrimi.

— Mamă ! striga Petrea ca junghiat.
— Da, locul, unde fusese căldărușa, 

era gol!
— Și n’ați aflat banii, întrebă Petrea.
— Nu, răspunse mama, nu i-am aflat 

pănă în cliua de astăcji, dâr am aflat atâtea 
lacrimi, câte n’au mai curs din doi ochi 
de om, bată-1 lacrimele mele pe cel ce 
ni-au nenorocit! Banii însă ca banii, dâr 
după un rău vine altul. Eu am plâns și 
m’am bocit, dâr tată-tău a picat la pat de 
supărare. Și așa cu încetul, uitându-mă în 
ochii lui, el se usca, îngălbinea șise sfîrșea. 
I-am chiămat preoți, i-am făcut masle, dâr 
Dumnedeu nu s’a îndurat de mine și mi-l’a 
luat, când îi era mai greu, când aveam 
mai multă nevoiă de ajutorul lui. A murit 
și l’am îngropat. Acuma din tot ce avusem 
îmi rămăsese două: un copil mm și un 
Dumnedeu mare, un copil mic și neputin
cios și un Dumnedeu mare și tare. Și eu

Cronică din Paris.
Paris, 17 Iunie.

O stradă nesigură. Acum un an 
șoseaua stradei Claud-bernard s’a cufundat 
în catacombe care avea o lungime de 125 
metrii. Reparațiunile au fost mari și costi- 
sitore. Locuitorii începeau a fi asigurați de 
soliditatea stradei. ErI diminâță însă s’a 
cufundat din nou în mijlocul șoselei. Cre- 
pătura care s’a produs este rotundă, și mă
sură 2 metri în diametru, s’a deschis cu un 
sgomot ca de tun, care a înspăimântat tot 
cuartierul. Pentru a să preveni accidențele 
care ar fi putut să se producă, s’a făcut o 
barieră împrejurul crepăturei, pănă la o 
nouă expertisă seriosă.

Locuitorii caselor vecine sunt forte 
îngrijați și proprietarii cred, că prin acâsta 
casele lor vor perde valorea. Ancheta s’a 
deschis.

In Saint-denis, s’a întâmplat un 
cas de nebunie. Un copil de 14 ani rătă
cea pe drumul Pierrfitte, și a fost găsit de 
gendarml, vorbind fără nici un înțeles și 
făcend escentricitățl fără de nume. Este 
imposibil a se stabilii identitatea nenoro
citului alienat, ale cărui rufe sunt marcate 
cu marca M. și C., și care în aiurările sale, 
spune tot-dâuna cuvântul „Saint-denisu.

V
0 îngrijitore curagiosă. 0 

scenă mișcătore a avut loc ieri la 4 ore 
după prâncl la ospiciul Salpâtriâre. O pen
sionară anume Mari Uelsen, care era ins
talată într’o odaie a ultimului etagiu, în- 
tr’un moment de alucinație (accese de ne
bunie) s’a urcat de pe ferâstră pe scoc, care 
era de-o lărgime de 45 ctm. O îngrijitore 
anume Petit Barat, să urca și dânsa forte 
resolut și urmări pe nebună.

Acesta vădându-se aprâpe de a fi 
ajunsă să întorse strigând din tote puterile 
și începu să se lupte cu îngrijitorea în fața 
corpului medical și personalului dela os
piciu, cari din curte urmăreau plini de groză 
drama, care se desfășura la o înălțime cel 
puțin de 20 de metri. Toți alergau a aduce 
scări în ajutorul îngrijitorei și a bolnavei.

Acâsta, apucată de un nou acces, își 
perdu equilibrul. îngrijitorea însă cu o pre- 
sență de spirit" și sânge rece remarcabil 
opri căderea nebunei, pe urmă luându-o 
în brațe putu ajunge la ferâstră fiind ad
mirată de toți cei presențl.

Este de remarcat, că îngrijitorea 
deabia de 4 dile s’a sculat din lăuzie, și 
este mama a 3 copii, ceea-ce n’a oprit’o de 
ași risca viâța pentru a scăpa pe bolnavă. 
Directorul ospiciului a adresat un raport 
la comisariatul de polițiă relatând frnmdsa 
purtare a curagiosei îngrijitore.

Hainele fonicei țerance.
Intre hainele femeei țerance se 

numără: cămașa, iia, scurteicuța (ce se

am dis așa: tu femeiă nebună nu supăra 
pe Dumnedeu cu lacrimele tale, încrede-te 
în cel ce dă hrană pasărilor, viâță vermilor 
și scăpare celui prigonit. Și cum am cțis 
așa, Dumnedeu pare că într’o clipită mi-a 
întărit inima și mi-a luminat mintea și su
fletul. Și am făcut o făgăduință, m’am prins 
adecă sj postesc postul Maicei Domnului 
7 ani, că postul și rugăciunea nu înșâlă 
fătul meu. Și am dis așa: lasă, că or trece 
(file și or trece luni și or trece ani, și când 
va sosi timpul, cine scie cum și în ce chip 
se va arăta voia lui Dumnedeu la lumina 
sorelui. Nici nu scii de unde va veni pe- 
dâpsa asupra celui păcătos, și Dumnedeu 
va trimite mângâiere celui nemângăiat. Și 
s’au împlinit 6 ani, 11 luni și 14 dile. Mai 
am 14 dile și în acest timp dreptatea lui 
Dumnedeu se va arăta. Așa cred eu, așa 
simțesc, așa sciu, că Dumnedeu nu înșâlă.

Aici bătrâna conteni cu vorba, își 
șterse ochii de lacrimi și mai jări focul. 
Afară vântul fluera și plângea și se bătea 
de ferești, de te umplea de groză.

(Va urma.) 

mai c|ice zoavă, bonjur, ciupag, ca
potei), cojocelul (peptar), scurteica (ca
țaveică), breul, fusta, hondrocul, fota 
(ce se mai cțice vâlnic, catrință, ja- 
velcă, opreg), șorțul, (pestelcă), cio
rapii (călțunl), turecii, anteriul (zeghe, 
dulamă, suman, seu numai haină, 
etc.) și zăbunul.

Cămașa femeei țerance din păr
țile câmpene și chiar delene este 
de mare simplicitate; ea este un 
sac lung, care se întinde dela gât 
pănă sub pulpele picidrelor seu chiar 
glesne. La cămașă deosebim: gură, 
guler, mâneci și p61e. Gulerul că
mășii, înalt de 3—4 cm. se închee 
în fața gâtului cu nasturi seu cheu- 
torl. Gura cămășii se întinde în fața 
peptului pănă la vîrful acestuia. Mâ
necile sunt cilindrice, acoperind bra
țele pănă la încheetura mânii, unde 
în genere n’are benți. Ardelencele 
stabilite în comuna Bădeni și Vai- 
de-ei în Vîlcea, au cămașa crăpată 
pe umărul stâng; crăpătura se în
tinde spre pept pănă între mamele. 
Aceste disposițiuni ale gurii cămășii 
se mai văd la femeile tinere prin 
județele delene din România (Buzău, 
comuna Merei.) Lărgimea mâneci
lor ajunge pănă la 20—25 cm. In 
părțile muntose, croiala cămășii fe- 
meei devine mai complexă, ca și 
acea a (bărbaților; are crețuri de 
jur împrejurul gâtului, cari se co
bora pănă preste spete, une-orl și 
pe pepțl. Gulerul cămășii, scurt în 
genere, are cusături de arniciâ pe el. 
Mânecile au benți și cămașa tace 
încrețituri multe în bantă; prin Vîl
cea mânecile se ved cu volane. 
Stofa din care e făcută cămașa e 
în genere bumbacul, unele femei au 
cămăși de americă, mai rare-ori de 
cânepă. Cămașa femeei pentru cji- 
lele de lucru este neîmpodobită, cea 
pentru cjile de serbătdre este încăr
cată de multe alesăturl, în care mă
tasea, aprope perdută ca product 
din țeră, este mai peste tot înlo
cuită cu arniciul roșu și albastru 
al streinilor. A ataca forma cămă
șii femeesci este a cere modificări 
întregului costum al femeei. Ce ar 
fi bine de schimbat în cămașă, eBte 
materia, din care, în genere este fă
cută; în locul bumbacului ar fi bine 
să între cânepă, și în locul fabrice- 
lor de americă se țesă în resboiele 
nostre cânepa. Atunci cămașa iemeei 
ar fi eftină și trainică.

Iia este o cămașă munteneacă 
de țesătură din fire fine de bum
bac său de borangic, împodobită 
forte mult cu cusături colorate din 
fire de mătase și cu fluturi de co- 
lărea aurului și a argintului. Mâne
cile iei, fărte împodobite, sunt largi 
și fără benți în genere. Iia nu aco
pere decât trunchiul; polele ei se 
ascund sub cingătăre, seu în des
chiderea de sus a fustei, seu a hon- 
drocului.

Scurteicuța, (ciupag, bonjurul, zo- 
ava) este o haină, carea semenă, din 
punctul de vedere al croelei, cu un 
minten, der care se deosebesce prin 
stofa din care este făcută. Scurtei
cuța este făcută din stambă, său ma- 
depolon, une-orl de lână. In tot ca
șul, scurteicuța este făcută din stofă 
subțire, și are în genere căptușală 
de americă. In chipul acesta, este o 
haină cel mult pentru timpurile tem
perate, pentru temperatura casei în 
timpul iernei, seu pentru a se pune 
sub haină pe timpurile frigurdse. 
Scurteicuța este pentru femeiă aceea 
ce mintenul este pentru bărbat, prin 
urmare este o haină cu croiala ra
țională și igienică.

Pieptarul seu cojocelul. Multe fe
mei și fete pun și chiar pdrtă pep
tar, mai cu semă în părțile muntâse. 
Româncele de dincoce de Carpați 
părtă mai mult peptarul.

Scurteica este o haină, a cărei 
croială este identică cu acea a unei 
ghebe seu zeghe, etc., der a cărei 
față este de stotă de lână, colorată 
în genere în albastru, alte ori în 
verde, ruginiu și chiar roșu. Căptu- 
șela scurteicei la mâneci este de ame
rică seu altă stofă, âr în restul ei 
blană de die peste tot, afară de gu
ler și părțile ei din față, cari sunt 
căptușite cu piele de animale sălba
tice : vulpe în genere, dihor, pisică, 
iepure de casă, etc. Blana scurteicii 
pe polele ei este mai scurtă cu un 
lat de mână de cât fața, așecfându- 
se blana în chipul acesta de jur îm
prejur. Scurteica are buzunare late
rale, în unele cașuri desfundate; în 
acest cas, femeile pe timpul geros, 
bagă mânile în ele și adună string 
scurteica împrejurul corpului. Scur
teica este o haină de iernă a femeii. 
Este ușdră și căldurosă afară de mâ
neci, cari sunt prea ușore și prea 
puțin căldurose. Scurteica ar fi du
rabilă și mai eftină,- decă ar ave 
fața lucrată în casă. Acestă parte, 
care îi ridică prețul pănă la 40 și 
60 lei, nu are trăiniciă mai mult de 
2—4 ani. Stofa se strică, er colorea-i,. 
decă se ține cât-va timp, acesta nu
mai mulțămită timpului iernei, în 
care nu tot-deuna este sore, care s’o 
strice. Scurteica femeii ar fi bună 
din tote punctele de vedere, decă 
mânecele s’ar căptuși mai bine și 
decă fața ar fi product al industriei 
casnice. In Vâlcea, Argeș, Dâmbo- 
vița, Gorj, Mehedinți, Muscel, (Ro
mânia) femeile, în locul scurteicii,. 
au șuba de dimie. Scurteica este 
mai cu sâmă a câmpencelor și a de- 
lencelor din Muntenia.

(Va urma)

Cnltura legumelor.
VI.

Usturoiul seu aiul (Alium sati
vum) nu se prăsesce din sămânță,, 
ca ceapa, ci din cățeii, carl se află, 
la căpățina din pământ, legați între 
sine și acoperițî cu nisce învelișuri 
solcjbse. Cățeii numiți se cultivă pri
măvara în straturi anume tăcute, la., 
o depărtare de trei-patru degete unul 
de altul, ca să se potă săpa, când 
se ivesce buruena printre ei. Prin 
Iunie se înodă foile crescute de-asu- 
pra pământului, seu se calcă și aco- 
per cu păment, er prin August, fiind 
deja copt, se scăte din păment, se- 
împletesce în cosițe și se păstrâză. 
peste ienă la loc svântat.

Usturoiul, având un miros și-, 
gust plăcut, deși ustură mai tare ca- 
ceapa, se întrebuințeză în multe mân
cări pentru a-le da un gust și ore- 
care miros plăcut; el se întrebuin
țeză chiar și ca leac la unele băle,, 
ba se asigură din partea multor me
dici renumiți, că el contribue în mare 
măsură, și la puterea de producțiune- 
a omului și e una dintre legumile 
cele mai sănătose, de aceea poporul 
serac israelit îl consumă cu atâta. 
plăcere.

Afară de aiul ordinar, se mai 
afla purul (alium porrum), care se 
cultivă întocmai ca și cel ordinar,, 
numai cât peste iernă se pote lăsa 
și în păment, apoiprasul (alium schoe- 
noprasum), care e ceva mai mărunt- 
și trebue cultivat în tot anul în pă
mânt nou.

4. Cultura sălatelor. Salata (Lac* 
tuca sativa) iubesce un pământ ne
gru, țerînos și umed; ea este le
guma cea dintâid, care se pote se
măna primăvara. Spre scopul acesta 
pământul, în care voim a o cultiva 
se sapă bine și afund încă de tămna, 

l ca se degere și se se mai dregă peste 
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iernă de înghețuri și zăpadă, er unde 
pământul e mai aerac, trebue gu- 
noit cu gunoih mai putred și mă
runt. Primăvara apoi, îndată ce s’a 
dus zăpada, se sapă pământul de a 
doua-oră și se fac straturile, în cari 
să se potă semăna sămânța.

înainte de semenat, semânța se 
înmâiă în apă cam călduță, apoi se 
udă, se legă într’o cârpă și se pune 
în apropierea cuptorului câte-va (țile, 
pănă ce încolțesce, atunci se semenă 
în straturile anume pregătite, pe cari 
după semenat se aduce pământ din 
altă tablă, deâreee astupându-se cu 
grebla, se prea împrăștiă semânța și 
pote se resară de tot rar. După se
mănat, se acopere cu paie seu mă
răcini pănă când răsare bine, ca să 
nu păta fi risipită de găini, decă 
cumva acestea ar pute pătrunde în 
grădină.

In starea acesta se lasă sălata 
pănă ce răsare și începe a se des- 
volta, atunci se descopere, se pli- 
vesce de buruenile de printre ea, se 
răresce unde e prea desă și se răsă- 
desce pe unde e prea rară. Resădi- 
tul se mai pote face și în alt strat 
nou.

După ce s’a mai rărit, sălata 
se pote săpa, ca și celelalte legumi, 
er pe timp de secetă e bine a se 
uda în tâtă c|iua după apunerea so- 
relui.

Sălata e de două feluri: lungă 
■și cu căpățină; cea din urmă cresce 
învelită ca și var4a și este mai gus- 
t(5să ca cea dintâiu, care odată cresce 
în sus și face sămânță. De altmin
trelea sălata, după ce îmbătrâuesce, 
se cam amăresce și nu mai e așa 
bună de mâncare, de aceea ea tre
bue tot mereu semănată în decursul 
verei, ca să avem tot-deuna sălată 
tînără și fragedă.

Afară de aceste două soiuri de 
sălată, cunoscute pe la sate, la orașe 
se mai cultivă așa numita sălată de 
Paris, apoi Andivia, Vilmoriu, BelleJ 
gard Perpignau ș. a.; ea se pâte 
semăna de pe la sfîrșitul lui Februar 
începând pănă prin Octomvre, când 
se semăna ca să rămână și peste 
iernă în straturi și să răsară numai 
primăvara, după ce s’a desghețat pă
mântul.

Sălala de sămânță se sapa de 
câte două trei ori, apoi se lasă pănă 
•ce-i cresc lujerii, cari se legă de 
nisce părușei de lemn, ca să nu cadă 
pe pământ. Când lujerii sunt uscațî, 
sămânța e coptă și se păte culege. 
După cules se sfarmă și alege într’o 
sită, apoi se legă într’o cârpă curată 
și se pune la un loc svântat de unde 
aă se potă lua la cas de trebuință. 
Sălata de câmp (valerianela olitoria) 
cresce de sme, pe unde se încuibeză 
și se păte culege cât ține iârna și 
primăvara, pănă când se fac cele
lalte; ea se mai numesce și cicoria.

Andiva (Cichorium endiva) este 
un fel de salată cieță, care se cul
tivă întocmai ca și celelalte sălate, 
numai cât la udat nu se udă și pe 
foi, ci numai la rădăcină. Peste iernă 
se scăte din pământ și se pune cu 
rădăcina în năsip în pivnițe seu se 
legă mai multe rădăcini la olaltă și 
se acață la un loc svântat.

5. Cultura legumilor bostănose. Cras- 
tavetele (Cucumis sativus) iubesce pă
mântul fraged, gras și gunoit din 
greu cu gunoiă putred și mărunt, 
care îi ține mai cald. Pământui, în 
care voim a-1 cultiva, trebue săpat 
bine și afund încă de cu tomna. Să
mânța, adecă simburii de crastavete 
se aleg tot-deuna din cei mai mari 
și mai frumoși, cari se lasă numai 
câte unul pe viță, pănă ce se coc, 
adecă se îngălbinesc bine, atunci se 
rup de pe vița și se pun să se usce 
mai departe la sore, câte-va 
apoi se scot simburii din ei, cari încă 

trebue bine uscațf. Ast-fel se păs- 
treză într’un loc svântat pănă în pri
măvara când voim a-i sămăna.

înainte de semănat simburii de 
crastavete se înmoie puțin în apă 
seu lapte călduț, ca să răsaiă mai 
curând, după aceea se pun în stra
turile anume făcute, în depărtare 
cam de o urmă un cuib de altul; 
după ce răsar însă se mai pot rări. 
Simburii mai mari se îngrâpă mai 
afund în pământ, er cei mai mici 
se lasă mai la suprafață.

Pusul crastaveților se face în 
luna lui Maid, deorece și lor le strică 
răcelile de primăvară; pusul se mai 
pote continua și prin Iunie, Iulie și 
August, așa, ca se putem ave pănă 
tâmna târ4iu tot crastaveți tineri. 
Decă pământul nu este chiar așa 
de fraged și gras, atunci îi punem 
cu gunoiu mărunt în cuib; acesta 
se face așa: după ce facem gropile 
și punem simburii în ele, luăm o 
corfă cu gunoiu mărunt, pe care-1 
sfărîmim bine pe simburii puși în 
acelea, apoi le astupăm cu pământ 
și dâcă e de lipsă le și însămnăm 
împlântând lângă ele un mic pă
rușei.

Iu starea acesta se lasă simburii 
de crastavete pănă ce răsar și cresc 
ca de o palmă dela pământ, atunci 
se sapă pentru prima dată; la două 
trei săptămâni, când s’au făcut tu
fele mai mail și au începută se în
tinde, se sapă de a doua oră, cu 
care ocasiune e bine a se pune pe 
sub ele nisce tufe de fag seu alun, 
ca să nu stea pe pământ, deâreee 
într’un asemenea cas se putre4©sc 
nu numai vițele, ci chiar și crasta- 
veții când sunt ploi mai îndelungate. 
La culesul crastaveților trebue gri- 
jit, ca să nu se prea calce vițele, 
căci atunci se prea amărăsc.

Crastaveții se mănâncă seu în 
stare crudă, seu se înăcresc. înăcri
tul se pâte face erăși seu numai în 
apă sărată pentru vară, seu în oțet 
pentru iernă. înăcritul în apă sărată 
se face așa: se adună mai întâiu 
crastaveții din grădină, se spală fru- 
moB în apă, apoi se așeejă într’un 
vas, în care se mai pun și păstări 
de ardeiu, pătlăgele și mai multe 
fire de mărar, apoi se umple vasul 
cu apă sărată; pe unde înse nu se 
află de acesta, se presară sare mă
runtă peste fiă-care rând de crasta
veți, apoi se umple vasul cu apă 
prâspetă și curată. înăcritul în oțet 
se face așa: se culeg crastaveții cei 
mai mici și mai frumoși din grădină, 
se spală în apă curată, apoi se așâijă 
în vasul anume făcut spre acest scop, 
dimpreună cu ardeiG (paprică) și păt
lăgele, se sără rând de rând, apoi 
se târnă oțetul rece seu fiert peste 
ei; de-asupra vasului se mai pun 
frun4e de viiă, seu de cireș, apoi 
mai multe fire de mărar și scorți- 
șâră. Vasul ast fel umplut se astupă 
și așec|ă la un loc potrivit în piv
niță, destupându se numai atunci, 
când voim a scâte crastaveții din el.

I. Georgescu.

MULTE ȘI DE TOATE.
0 corespondență cătră Jupiter.

într’un oraș din Germania o reuniune de 
acolo de cântări a dat o petrecere. Unul din
tre coriști, fiind în voe bună, a soris o cores
pondență rjoului Jupiter cu următorea ce
rere : „D-lui Jupiter Pluvius în cerib. Reu
niunea de cântări rCor<jnau cere dela Dom
nia ta, ca pe s6ra cea mai apropiată sfi 
ne dai timp frumos1*. Corespondența după 
aceea a fost aruncată într’o lădiță poștală. 
Cererea, după câte-va cfiL h sosi respec
tivului corist cu răspunsul, că iugarea lui 
nu s’a putut imanua lui Jupiter, deorece 
epistolarii, cari duo epistolele în ceriii nu 
se mai întorc înapo:.

Călendarm septemânei.
IUNIE. are 30 cțile. CIREȘAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 2 Ouv. p. Nicefor 14 Antonia
Luni 3 S. m. Lucian 15 Vitus
Marți 4 Păr. Mitrofan 16 Iustina
Mer. 5 M. Dorofteiu 17 Adolf
Joi 6 Visarion și Ilar. 18 Marcela
Vin. 7 S. m. Teodot 19 Gervasiu
Sâm. 8 S. m. T. Strat. 20 Silveriu

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 17 Iunie n. 1896.

al 
® cî Prețul pei’

Semințe
□I * 1G0 chiloRi'.
S
5 â dela Dânu

Grâu Bănățenesc 80 6.80 6.90
Grâu dela Tisa 80 6.80 6.90
Grâu de Pesta 80 6.90 7.—
Grâu de Alba-regala 80 . ■ .—
Grâu de Bâcska 80 •— .—
Grâu ung. de nerd 80 •—

aJ 43© e> Prețul pa*
HomlnțG vechi soiul 5 51 104 ohiJgi1.

ori nouS 'd 5o tx dela piui a

SScară 70-72 6.05 6.10
Orz nutreț 60—62 4.40 4 70
Orz de vinars •62.64 —.— 5 —
Orz de bere 64,66
Oves 39.41 6 10 6.40
Cucuruz bănăt. 75
Cucuruz altă soiu 78 .—
Cucuruz h — •— .—
Hirișcă n •—

B ursa de Buuureseî
din 17 Iunie n. 1896,

Prodnotecfiv. Soiul
dela până

Som. de trif. Luțernă ungur. —,_ —.—
_ transilvană —.—
— bănățenă
IS roșii —.— —t—

Oleu de rap. rafinat duplu —.—
Oleu de in —. - —. —

o Uns. do porc dela Pasta 49 50 50.—
cj Bl dela țără ------
ixO Slănină sventată 46.- 47.—o afumată 51.- 52.—

-3 o Său —.—
Cj Prune din Bosnia în buțl 11.50 11.75
o 
t-4 din Serbia în saci 11.25 11.50

<v Lictar slavon nou 14. 14.59
bănățenesc 12.50 18.—

•a Nuci din Ungaria
Gogoși unguresci

ii sSrbesc.I
Miere brută —.—

i* galbină strecurată — —.—
Ceară de Rosenau —.— • • • —-
Spirt brut _ ,— —.—

h Drojdiuțe de spirt —

SCOMPTURÎ:

Valori
d

6^
42

Scad. | 
cup.

1

Cu 
bani 
gata

P,sntă română perpetuă 1875 5'7o Apr.- Oct. 101 —
Renta amortisabilă ..... 5% H îl 99.%

„ (Impr. 1892 . . . &7o lan,— Iul, 100.’/,
„ „ din 1893 5°/o || n 100.’/,

, 1894 int. 6 mii. 3% Apr.-Oct. 96 ’/,
„ (Impr. de 32. ’/2 niil. *7o lai.-lulie 86.’/,
„ (Impr. de 50 mii. n n 88.—
„ (Imp. de274m 1890 » n 88.%
„ (Imp. de45m. 1891 M H 88.-

„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% ii n 88 —
Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6% Mal- Nov. 100%
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 11 51 287. -
Oblig, comunei BucurescI 1883 fi»/» lan.—iul. 96.%

„ „ ,• din 1884 5'7o Mai- Nov. —
„ „ din 1888 5% lufl.-J)ec. ----- X.

„ din 1890 5% Mai- Nov. 95 3/8
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o laa.-liilie 33 3/4

„ „ urbane BucurescI 6°/o
v n 90 ’/4
n n 84 ”/4

Oblig. Soc. de basalt artificial «7o 
V. N.

» n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1595.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 202.- •
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 404.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 D 3) 420. -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 » 5 300 -
Soc. Rom. de Oonstr, uit. div.151. 250 M » 178. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 v n —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 n l|

5. 1

100. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ „ 2 em. u. d. 0 100 y. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei »1 »» —. -
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,1 l.^c
Sooiet. p. const, de Tramways
20 franci aur

20 i »
20.12

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . .
V iena.....................

37o Paris .... 27o
37o Petersburg . . d’/,%
57, Berlin .... 37o
2°/n Belgia .... 7.>fi
5°/o Elveția .... 7o7iS

Tergul de rîmătorl uin Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

16 Iunie de 8873 oapete, la 17 Iunie au 
intrat —.— oapete și au eșit5 oapete rămâe 
nend la 18 Iunie un numâr de 8868 eapet-

Se not6ză marfa: ungurâscă veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 

marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or.pănă la—.— er., demijloo dela 
—.— or. pănă Ia —.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

Marfa țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —,— or. de mijloo dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— or., 
pănă la —.— or.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 19 Iunie st. n. 1896.

C u r 3 u I fusurilor privata

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1 H. L. Grâul oei mai frumos 5 50
n Grâu mijlooiu . . 5 30
j i Grâu mai slab . . 5 —
jj Grâu mestecat . • 3 60
H Săcară frumbsă . . 3 60
H Săoară mijlooiă . . 3 40
1» Orz frumos . • . 3 —
n Orz mijlociu . . . 2 70
n Ov$s frumos . . . 2 60
•j OvSs mijlociu . . 2 40
n Cucuruz .... 3 50
ii Mălaiu.................... 4 80
n Mazăre.................... 6 —
h Linte..................... 7 —
n Fasole.................... 7 —
ii Semeață de in 7 70
ii Sămență ds cânepă 5 ■ —

Cartofi .... — 70

1 kilă
Măzăriohs .... — —
Carnea de vită . . — 45

1} Carnea de porc . . — 50
Carnea de berbece . — 32

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
11 Său de vită topit 32 —

din 17 Iunie 1896
cump. vinde.

Basilica . , , 6.50 7.—
Credit .... 198.— 199 —
Clary 40 fi. m. c. 5o.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 138.- 141.-
Insbruck . 27.50 28.50
Krakau .... 26.— 26.25
Laibach 22.75 23.75
Buda _ _ _ __ ___
Palfîv .... 60.- 61.-
Crucea roșie austr. 17.70 18.50

dto ung. . 10.— 10.50
dto ital. . 11.75 12.25

Rudolf 23.— 24.—
Salm 69.— 70.50
Salzburg . 2b.— 27.—
St. Genois 70.— 71.—
Stanislau .... 43.— ■45.-
Trieitine 4’/,% 100 m. c. _ ,— _ ,__

dto 4% 50 69.— 73.—
WaJdstein 4 61.— 63.—
SerbescI 3% 34.-- 34.30

dto de 10 franc! —._
Bauca h. ung. 4% 121.75 122.77

Cua»suB 9a bursa dina ^iena.
Din 19 Iunie 1896.

Renta aug. de aur 4% - • • • 122.95
R-mta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.90
'wpr. căii. fer. ung. în aur . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121,80 
Banurt rurale ungare 4% • • > 96.90 
Bunuri rurale oroate-slavone. . . 96.75 
Itnprum. ung. ou premii .... 150.25
LușurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.—
Renta de hârtie austr........................ 101.30
Renta de argint austr.........................101.35
Renta de aur austr..............................122.85
Leșuri din 860   144.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 965.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 378.—•
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 350.25
NapoleondorI........................................ 9.52V2
Mărci imperiale germane . . . 58.77y2
London vista....................................119.90
Paris vista................................... 47.621/,
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.90
Note italiene.............................  . 44.55

Cursul pieței Brașov.

Din 20 Iunie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Etuble rusescl Cump. 126.50 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Soris. fonc. Albina 5°/o 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: o**. Aag^eS HHureșianv*.
Redactor responsabil Qr>egor*îM ssaîair-.
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Se caută un învățăcel 
român, pentru negoțul de băcănia 
și de bumbacul! a subsemnatei firmă.

Se pretinde, că afară de limba 
se vorbescă și limbile ger- 
maghiară.

loan Dușoiu și fiu. 
Brașov.

-KxxJOOceoooodocxxM

maternă 
mană și

1—3

Publicațiune de licitațiă.
Biserica română gr. or. cu hra

mul S-lui Nicolae din Brașov-Schei, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov cetate, având de scop a 
vinde realitatea lor aflătdre în Bra
șov, suburbiul Blumena, a împărțit 
acea realitate în 16 parcele, după 
cum se pote vede din planul află
tor îu cancelaria D-lui Advocat Ni
colae Strevoiu. Din cele 16 parcele 
de astă-data să pun în licitație 
mătorele 3 parcele:

1) parcela IV în estensiune 
1441.68 metri cadrați dimpreună
casa de grădinar; prețul de escla- 
mare fiind 2400 fl.;

2) parcela V în estensiune 
1167.9 metri cadrați cu prețul de 
clamare 1800 fl.;

3) parcela VI în estensiune 
1348.5 metri cadrați cu prețul 
esclamare 2700 fl.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele susnumite se va ține în 
1 Iulie 1896 la 9 6re în cancelaria 
D-lui Advocat Nicolae Străvoiu (Bra
șov cetate târgul cailor Nr. 6) unde 
se va pută lua în vedere planul de

ur-

de
cu

parcelare și se vor pute ceti și cou- 
dițiuuile de licitațiă

Pană în 30 Iuniu 1896 se pot 
face și oferte în scris provăc}ute °u 
vadiu. de 10% a prețului de escla
mare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
D-lui Advocat Nicolae Străvoiu.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din preț va pute să rămână 
intabulat pe parcela cumpărată pre 
lângă plătirea unei dobencjl de 6%.

Brașov, 25 Mai 1896 v. 
991,2-3.

Publicațiă de licitare.
Ooue mori', cu trei petri una, 

învârtită de puterea apei, înlăuntru 
comunei Teiușiii — proprietatea 
a 26 familii, fost graniței!—pre
cum și dbă intravilane se vend 
(la olaltă, orî separate una de una), 
pe calea licitațiunei libere în 6 iulie 
st. n. a. c. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului.

Condițiumle de licitare se pot 
vedea în brele de oficiu în cancela
ria opidană. 1005,1—6.

Aj

fi

de
es-

de 
de

Ammciim
(mserținm și reclame)

Surntu a se adresa subscrisei 
admânist rațiuni, in casuS pu- 
Mâcărâi unui anunciu mai mult 
de odată se face scâdemenf, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mulfe-ora.

AclmListr. „Gazeta Trans:|.
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(MEHADIA).
BML WO30, (BagariaO o m
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| Stațiune de cale ferată. ® © ® = Poștă și Telegraf. = j

denumite the^me
de pucîosă și sare cu temperatură terestrică de 55°C. 

începutul Sesamului Ea t iWaiti.
Loc de cură climatică. — Gimnastică Buedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vc us internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiuni. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi de 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propria. — Orfeu, (Teatru, Variete)

Medici r o au â ia i.
0^* Consnltațiuiri în tote limbile Europene,

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunărene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1895: 10,000.

8
fi

fi

Prafurile-Seidlitz aie i™ Moli

telui și întărirea țîțeloră cu o cash nea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu,
IXXXXXXXXUXXX X, UUlllVi x X ^.hxxw.xx.vxv> — xx xxx».xuu, viuvi. X. V. UU 2XXXXXVX1X exy. U X. IX O, LX XXXXXO U XXX X,
întăriturl se vixidecă în timpulă celii mai scurta ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
nurolu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

p—oiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerații 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Ti 
î ....................................  "
puroiu, absorbe buba și

pentrtf 
IU si

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

„Db% Rosa’s Lebens>BalsamMa
Acestă balsamu preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folos.iotră în contra tuturoră greutățilorii de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelord etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamu acum ună singură și dovedită iiaedi- 
enaneiitu <9e casă pnporal. .

Sticla, mare costă i fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de reenuosciuță stau Ia disposiția! 

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

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler“, B Fragner, Brag, 205—3“ în limba 

ermână, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa
risei luată sub scutulă legală.

K
Veritabile numai, <leeă flăteare cutia este provCițută cu marea <le 

* apărare a lui A. RSoli și eu subscrierea sa.
\ 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- 

mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
\ a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.
Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

FFarazbipainratwein și sare a lui
niimni d6că fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu v uru-dUiiii numai, pi«mbui iui a. hoii.

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.

X
X 
X
X

/nI 
o

< Apa de gupă-Salicyl a
\ • (Pe basa de natron Acid-salicilict1)
t La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
K? adulțl, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
i țul sticlei provățiute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

J Trimiterea principală, prin

f.' Farmacistul A. MOLJL,
£ c. și r. îurnisor al curții imperiale Viciia, Tiichlaiiben 9

Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.
La deposite se se cdră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL.
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Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz' Kellemen și {țy 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &, Tartier, Fritz

V Geisberger. 0—52.
i_u. Jiuyiti;
Geisberger.

Sosirea si placarea imurilor ii Brașov.
Tr. accelerat:
Trenul
Trenul
Trenul

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Oela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.; 2 ore 4o min. după am. 
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers,: 3- ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul
Trenul
3. Dela
Trenul

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

5 ore 07 m. dimineța. 
de persone: 8 ore dimineța.
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.
2. Dela Bucuresci la Brașov: 

accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixt: 5 6re 20 m. după amec|I.

Trenul
Trenul
Trenul de persdne: 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
v eritabil se pote procura numai în 

XJepositixl-ui. prizicipal-iâ. al-&. prod-VLcetorixl-VLi 

Fragner6J,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

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

chia Austro-ungară au deposită din acestu balsamă de vieță.
Tottt de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(3?xag-er T7xxi-vexsal-IH:axi.ssalToe) 

unu medicament» sigurii și prin mii de scrisori da mulțumire recunoscutii în 
contra tuturorii inflamațiunilorfi, rănilord și umflăturilorQ.

Acesta se întrebuințeza cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 
..................... ’ ' ■ I ” ” ” ' . ’ ,------ ' i 

;.iunl la degete, la intăriturl, 
’’ote inflamațiunile, umflături, 

. , " * .1, . L "------ 1. d.j.i
vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

Bn cutiore ă 25 și 35 cr.

IFflți atesați!
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să in-i- 

teză forte desă, făcu pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior^le din me alu galbinu, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze. împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
(G-elxox-Sa,lsa,xzi.)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea auclului greu și spre redobândirea audului perdută. t Flacon I fi.

mixt: 8 <5re 31
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8
Trenul
Trenul

min. sera.
n

Trenul

Trenul

ore 15 min. dimin. 
1 oră 46 m. d am. 
12 min. sera.
la Brașov*)

de persona:
mixt: 7 ore
5. Dela Sinaia
de persone 7 ore 40 m. dim.

’) Acest tren circuldză unmai Joia

Trenul
Trenul
Trenul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

i mixt: 11 ore înainte de amecțl- 
i aocel.:
. Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.
I mixt: 8 ore 35 min. dimineța. 

„ 4’ n 55 m. după am.
I mixt: 4 ore 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

de persdne: 3 ore 1 după am, 
.mixt: 8 ore 50 minute dimin.

pers.: 5 ore 20 min. dimin. 
5. Dela Brașov la Sinaia*) 
persone 6 ore 40 min. sera.

la sărbători.

2 6re 19 min. după am

de

Trenul de

Dumineca și


