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Sinodul din Blașiu.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei.11)

Blfișin, 19 Noemvre n.
Astăcji s’au înoheiat ședințele Sino

dului arehidieoesan, cel dintâia, care a fost 
convocat sub păstorirea Mitropolitului 
Mihalyi.

Trei c|ile întregi au durat acele ședințe; 
ele au fost secrete, asa că numai membrii 
Sinodului au fost admiși. Informațiunile ce 
le-am luat și impresiunile ce le-am primit 
nu sunt der directe. Am îuțeles, că mem
brii Sinodului au rămas raulțămițl de spiri
tul forte indulgent, în oare a fost condus 
Sinodul.

Obieotele discutate sunt de natură 
administrativă; în parte mare ele au fost 
desbătute și în public.

Etă, după informațiunile, ce mi-le-am 
putut culege, obiectele mai însemnate, ce 
au venit în disensiunea Sinodului:

Taxele protopopilor de câte 2 fl. 
după licența de oununiă. Unii dintre mem
brii sinodali erau de părere, că aceste taxe 
să se ștărgă ou totul, alții oa să se reducă 
dela 2 fl. la 1 fl., ba in vre o 11 protopo
piate s’au și sters deja aoeste taxe în urmi 
întroduoerei oăsătoriei civile. Sinodul însă 
aveDd în vedere, că nu esis’ă fonduri, din 
cari să se pdtă dăspăgubi protopopii pen
tru perderile îndurate, a hotărît prin majori
tate de voturi să se țină și mai departe 
taxele în modul, oum au fost până acum.

Ajutorul reg. de 18,000 fl. Aoest 
ajutor îl primia Gonsistorul Metropolitan 
din Blașiu pe la înoeputul fiă-cărui an, cu 
scop de a-1 împărți între preoții din archi- 
diecesă după cum afla de cuviință. Așa s’a 
praotioat acâsta înoă de prin anul 1863. In 
anul aoesta însă ministrul de culte n’a maj 
dat ajutorul de 18,000 fl. Consistorului, ci 
a cerut, oa Gonsistorul să-i propună o 
listă a preoților, pe cari ar voi să-i ajute, 
arătând și sumele cu cât crede Gonsistorul 
să fiă ajutorați, er ministrul șl-a reser- 
vat dreptul de-a schimba lista și sumele 
după oum va vrâ el. In asemeni oondițiuni 
însă Gonsistorul n’a voit să primescă aju
torul, ci a protestat și a cerut, să i-se dea 
acel ajutor tot în condițiunile de pănă acum.

Față cu acesta, Sinodul a decis acum, 

ca se rămână pe lângă pașii întreprinșl de 
Oonsistor; acăstă hotărîre a Sinodului să 
’i-se facă cunoscută ministrului printr’o re- 
presentațiune, er resultatul să se comunioe 
cu clerul rural archi-diecesan, oare în si- 
ndde protopopescl va avă să se declare 
asupra lucrului.

Ajutorul dela stat pentru despăgu
birea perderilor îndurate prin reformele 
politice-bisericescl. Anul treout s’a desti
nat pentru preoțimea din archidieoesa Bla- 
șului ca despăgubire pentru perderile în
durate prin reformele politice bisericesc! 
6700 fl., er pentru anul acesta sunt des
tinați vre-o 10,000 și eâte-va sute fl. Aceste 
sume încă voesoe ministrul să le împartă 
tocmai așa, oa și ajutorul reg. Anul tre
cut, când a fost vorba de împărțirea oelor 
6700 fl., consistorul a presentat ministrului 
lista cu numele preoților și sumele pro
puse pentru a-le împărți, ministrul însă 
a sohimbat cu totul lista : pe unii dintre 
preoții propuși de Gonsistor i-a lăsat cu 
to'ul afară, ăr altora, pe oarl i-au reooman- 
dat solgăbirăii unguresol, li-a votat sume 
mari, chiar pănă la 300 fl.

In privința acesta Sinodul a deois, 
ca ministrul de culte și instrucțiune se fiă 
rugat a lăsa împărțirea acestor sume la li
bera voiă a Consistorului, căci doră față 
cu biserica română gr. cat. ministrul trebue 
să aibă aoeeașl încredere, ca și față cu 
celelalte biserici din patriă. După oe va 
sosi răspunsul ministrului, Consistoriul va 
avă apoi să hotărască, dăcă mai are să-i 
înainteze ministrului lista, cum a făcut anul 
trecut, ori să nu-i inainteze de loc.

In cestiunea congruei. Fiind-oă se 
tractez» de regularea congruei său a sala- 
risărei preoților în genere, fără ca pănă 
acum să se fi pus, seu să fi eșit la lumină 
vre o conditiune Bpecială sub oare s’ar faoe 
acâstă regulare a salariilor preoțescl față 
cu clerul archi-diecesei, Sinodul n’a aflat 
sosit timpul de-a se pronunța încă în me
ritul acestei cestiunl. A făcut totuși o enun- 
ciațiune principiară în sensul, oă oierul bi- 
sericei archidiecesei gr. cat., în vederea 
servioiilor, ce el le face nu numai bisericei, 
oi și statului și societății, este în drept a 
pretinde o dotațiune corăspundătore. S’a 
hotărît apoi, oa la timpul său, când va fi 

să se pronunțe clerul în meritul acestei 
oestiunl, să se convăoe erășl Sinodul archi- 
diecesan.

Cestiunea salarisării profesorilor din 
Blașiu a fost unul dintre punctele cele 
mai însemnate discutate în Sinod. Se soie, 
că profesorii șodlelor din Blașiu sunt mai 
slab salarisațl, decât colegii lor dela alte 
gimnasii. La gimnasiu fiind trei olasse pa
ralele, numărul orelor de muncă a profe
sorilor s’a îmiilțit, în timp ce salarul lor a 
rămas același. Nimenea, deci, nu pote lua 
în nume de rău profesorilor, dâoă oer o 
îmulțire a salarului lor. Din contră, e o 
datorință dintre oele dintâiîi, oa sustiitorii 
acestor șoole să facă tot posibilul pentru 
îmbunătățirea sorții profesorilor. Totul însă 
trebue să se misce între marginale pute
rilor ndstre și nimănui să nu-i treoă prin 
gând de-a recurge vre-odată la ajutore, 
oarl nu s’ar da, decât numai pentru prețul 
jertfirei neatârnării școlelor și a caracte
rului lor româneso, Toomai aici e punctul, 
care a făout pe eanonioul și direotorul 
gimnasial Iosif Hosszu s’o pățâscăcu părin
ții Sinodului cam tot așa, cum a fost pă- 
țit’o faimosul vioar apostat G-oldiș, soțul 
său de „principii14 în oele naționale, în 
Consistorul plenar metropolitan din Sibiiu.

Ideile, ce le-a sulevat părintele ca
nonic Hosszu în Sinod, au revoltat pe 
membrii sinodali, c.arl unanim și-au ma
nifestat indiguațiunea, dând dovecjl, oă 
prosperârea în spiritul național a așeză
mintelor ndstre culturale le zace mai mult 
la inimă, ca orl-oarl alte oonsiderațiunl.

Acestea sunt obieotele principale dis- 
outate în Sinod. V’arn raportat așa, cum 
m'am putut informa dela alții, căci infor- 
mațiunl nemijlocite, cum am mai cjls> nu 
mi-am putut lua. Raportorul.

Declarațiune-Protest, 
în contra ogDris'ei întruni

rilor române.

Protestăm solemnei în fața 
Ț&rei și a lumei culte în contra 
politicei maghiare ele duplici
tate, cure de-o parte ne repro- 

șeffă de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepjturi călcându-le în piciore 
în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm, solemnei în fața 
Țerei și a lumei culte în contra 
barbarelor încercări de-a ne des
ființa ca naționalitate ;

Protestăm sărbătoresce în con
tra atacului ce se face în mijlo
cul Europei civilizate asupra 
drepturilor omului, asupra li
bertății cetățenesci și naționale ;

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se sever- 
șese de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
în contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegători și ne
alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Români, lupta dreptă 
pentru esistența și egala năstră 
îndreptățire națională!
Acesta Dedarațiune-Protest publi

cată în „Gaz. Transilvaniei11 dela 18 (30) 
Octomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de următorii:

Din Brașov:
Vasilie Voina, protopop, George Za- 

vicl, Neculai Goia, loan Goia, Neculae 
Pernea, Vasilie Gontzea.

Petru Batis, Vasilie Birt, Neculae Măz- 
gărean, George Morariu, loan Măzgă- 
rean, Dumitru Roncea jun.

Dumitru Roncea sen., loan Mitoc, Du
mitru Munteanu, Iosif Pânț, Dumitru 
Sibian, Neculae Chiroiu.

Nicolae Rusu, I. Gogonatu, I. Mușicu, 
George Frundă, Vasilie Radu, .Neoulae 
Furnică, Vasilie Ogea, Dumitru Barbu, 
Constantin Barbu.

Ioan Deju, Bucur Băncilă, Petru Gă- 
mulea, Nicolae Mogoș, Dumitru Oorben- 
ciu, loan Cojocar.

Din Săcele.
Neagoe I. Popea.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Horea macului.
Noi suntem greșiți când credem, 

că florile pot numai să îmbobocâscă, 
se înflorescă, se ne dea miros și se 
se veștejescă; căci părerea acâsta, 
fiă ea cât de mult răspândită, vine 
tot dela egoismul nostru, care bu
curos ar vrea se ne dovedescă lim
pede și lămurit, că tdte în natură 
sunt făcute numai pentru noi; și de 
dre-ce nu băgăm de semă decât 
vieța din afară a florilor, credem că 
ele n’ar avea și vieță lăuntrică.

Cum am spus însă, lucrurile nu 
se petrec astfel și tot așa precum 
fiă-care flore își are caracterele ei 
proprii: una e modestă, cealaltă e 
mândră și se crede, cea de ici ve
selă și strălucitdre, cea de colo tă
cută și așe4ată, său în ore-și ce 
fel s’ar arăta ele prin colori și obi
ceiuri — tot așa are fiă-care și dorința 
ei proprie, aspirația ei, veselia, ja
lea și iubirea ei; tdte înse au 

un patriotism, care le întrece pe 
tdte, adecă atât de mare dragoste 
prind, nu numai de țera, ci chiar de 
locul unde au crescut, încât nici că 
ar pute să trăescă într’altă parte; 
acest simțământ, în cțDele ndstre 
adesea lipsesce dmenilor.

Dâr florile mai au și un organ 
cu care se înțeleg între ele, și celui 
care ar fi în stare se le pricepă lim
ba, ele ar pute să-i șoptescă la 
ureche atâtea poesii, atâtea povești, 
de ar sta bucuros se asculte pe pa
jiștea plină de flori multe nopți 
(căci acesta este mai cu seină tim
pul când ele vorbesc între densele, 
cum vom vede în curând); și tdte 
tablourile cele variate, ce-i vor trece 
pe dinainte, îi vor păre ușdre de 
înțeles, ca un vis poetic, frumos.

Gel care spune povestea de față, 
sta și el culcat odată, într’o ndpte 
luminată de luna plină și înecată de 
mirosuri, pe covorul înflorit al pă- 
durei, și asculta, seu mai bine 
visa; deodată aude printre flori mii 
de voci mici. Pe semne că vre-un 
spirit amabil, căruia el vre-odată, | 

pe nesciute, cine scie cum îi fusese 
de vre-un ajutor, îi împrumutase 
audul pentru noptea aceea. Firul de 
ierbă șoptea melancolic la urechea 
vecinului lui o poesie lungă lirică, și 
vecinul asculta cu luare aminte. Și 
mai spunea la nimicuri de nu mai 
isprăvia macul sălbatic, care prin
tre flori umblă cu cronica scanda- 
Idsă și represintă literatura bîrfitdre.

Nu departe de acelea rîdeau 
pe ascuns între dânșii nisce bobo
cei albaștri istorisindu’și, de sigur, 
niscai lucruri nostime.

Clopoțelul tăcea, der aproba în- 
tr’una spusele vecinilor, făcea semn 
din cap când la drepta, când la stânga. 
Der albăstreaua clătina mereu din 
cap și nu voia se credă nimic din 
tâte câte aucjia în jurul ei.

Nu sciu, decă ’1 bagaseră de 
semă pe cel care asculta și voiau 
să’l pedepsescă pentru obrăznicia 
lui, după vechiul proverb, ori se 
vede, că acesta vorbesc florile mai 
cu drag, der de rendul acesta ele 
petreceau mai cu semă vorbind des
pre nedreptatea și lipsa de dragoste, 

cu care omenii se făceau vinovați 
față de densele.

— Vai! strigară văitându-se o 
grămadă de flori de Cimbru, er 
ne-au călcat și ne-au stâlcit suro
rile cele mai drage, picidrele gro
solane ale omului!

— Că 4§u> nu ne respectă de 
loc, 4i9e 0 Lychnidă, căreia atâta îi 
era ca se fiă băgată în sdmă, și de 
aceea se și ținea cât putea mai 
dreptă pe cdda ei subțire. Și încal
tea de le-am aduce și noi vr’o vă
tămare cum le aduce Cucuta!... Der 
ei calcă unde le vine, și disprețul 
lor e greu de îndurat.

— Nu e tocmai așa, șopti un 
Myosotis, căutând să împace lucru
rile; după spusele vostre ar crede 
cine-va, că omenii sunt prea nedrepți 
cu voi!... Ei bine, nu e așa: eu pot 
să ve dovedesc, că învinuirile vostre 
sunt nedrepte ! Ore nu le suntem noi 
cea mai scumpă podăbă la împre
jurările solemne, și nu ne aleg ei 
întotdeuna, ca trimiși ale simțămân
tului lor cel mai sfânt: simțămân
tul dragostei ?

Scka.Uk
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Lucruri ciudate.
S’a întâmplat, că între cumetri Un

guri și Nemți din Budapesta și Viena oertă 
mare a isbuonit. Prilegiu de cârtă l’a dat 
un artioul din „Nemzet44, foia guvernului 
unguresc, în oare li-se spunea Austriacilor, 
și îndesebl guvernului austriac Badeni, că 
nu mai plătesoe o câpă degerată, că lasă 
pe antisemițl și pe reacționari să i-se suie 
peste oap și oă numai Ungurii și ou par
tida lui Banffy mai sunt, oarl susțin dua
lismul. „Nemzet44 a mai spus’o Austria- 
oilor, că Ungaria nu pâte urca ouota în 
măsura în care cere Austria.

In urma acâsta foile ofioiose din Viena 
au răspuns Ungurilor și lui Banffy să-și 
măture mai întâiu gunoiul dinaintea casei 
proprii și să nu vrâ a da direcțiă politică 
celor din Viena, când și așa are guvernul 
unguresc destul de lucru cu ’naționalitățile 
nedreptățite și nemulțămite. Pe lângă acâsta 
în parlamentul din Viena a fost la 16 1. c. 
o disousiune forte însemnată între deputațl, 
din incidentul, că Pattay și Lueger au fă
cut propunerea să se denunțe numai decât 
convenția vamală și comercială cu Ungaria. 
De rândul acesta s’au aucjit glasuri fârte 
necruțătore la adresa Maghiarilor. Tote 
partidele din parlament au votat cu mare 
majoritate propunerea de denunțare a con
venției, și nici o voce nu s’a ridioat în 
apărarea Ungurilor și a Ungariei.

Treba asta i-a supărat rău pe șovi- 
niștii jidano-maghiare și gazetele lor au 
înoeput să înjure ou gură nespălată pe cei 
din Viena. Mult li-a indignat pe aoeste 
gazete ungurescl purtarea ministrului Banffy, 
care gâfâind a alergat la Viena să-și câră 
iertare și să spună, că oele ce s’au scris în 
„Nemzet44, s’au scris fără voia și soirea lui, 
oăol el lipsia de acasă, când „Nemzet44 a 
publicat articulul injurios la adresa Aus- 
triaoilor. împrejurarea acâsta ou scuzele a 
deșteptat în Unguri și mai tare oredința, 
oă în oestiunea paotului esistă o înțelegere 
deplină între Badeni și Banffy, înțelegere, 
ce ininistrul-președinte ungureso o ține în 
secret. Seoretul acesta nu-i convine ha
hamului guvernamental Tisza ‘Kalman și 
soți, și de aceea în supărarea lor au înoe
put a-șl slobodi tunurile prin „Nemzet44, 
oa să aducă astfel pe Banffy în încurcătură 
și să-și dea cărțile pe față.

Ș’acum minunea minunilor! In Viena 
omenii au venit la oonvingerea, oă nu e 
bine oe au făcut, oă pe Banffy trebue să-l 
apere și susțină ou orl-ce preț. Numai sus- 
ținendul pe el, se va pute face pactul și 
se va pute uroa cuota pentru Ungaria.

Din voinicoși și mari adversari, cum 
se arătaseră la început, gazetarii dela foile 
ofioiâse ale guvernului austriac încep a 
deveni prevenitori și amicabilî față cu bie
tul ministru președinte ungureso „Reichs
wehr* organul lui Badeni sorie între al
tele: „Astăcjl Desideriu Banffy este în Un

garia singurul om, care ar fi în stare să să- 
verșescă un pact, ce s’ar pută primi de ambe 
părțile. Dâcă Bânffy cade, în urma lui se 
deschide un mare gol, care pâte da nas- 
oere la cestiunl neînohipuite. Din causa 
acâsta sperăm, că in Ungaria vor face tot po
sibilul, să nu cadă Banffy* O altă fâie vienesă 
„Fremdenblatt*, oare treoe oa organ al lui 
Golaohowsky, ia de asemenea în apărare 
pe minisfru Banffy.

Urmâză de aici, că guvernul austriac, 
în cestiunea paotului, numai în Banffy îșl 
pune totă încrederea.

Lucruri ciudate sunt fără îndoială 
aceste. Ei se certă, ei se’mpaoă — căoț îm
preună au să-și mănânoe cojile.

Semne triste ale timpului.
Brașov, 8 (20) Noemvre 1896.

Este o lună de cj'le, de când, precum 
seim, Ungurii și Sașii guvernamentali din 
Brașov, au serbat botezul statuei lui Ar
pad așezate pe vârful Tâmpei. Românii, 
firesce, n’au luat și n’au putut lua parte 
la acest botez, de oare au stat departe 
ohiar și Sașii „verfil44.

S’a întâmplat însă, oă toomai în fliua 
aceea să sosescă la Brașov nou alesul preot 
dela biserica Sf. Nicolae din Soheiu, și s’a 
mai întâmplat să mârgă înaintea lui spre 
întâmpinare și un banderiu de vre-o 80 
mândri oălărețl, mare parte „Juni albi44 și 
„Curcani14, cum îl numesc Românii noștri 
din Scheiu, cu stâgurl unicolore, roșii, vi
nete și galbene.

întâmplarea a mai voit, ca toomai 
când se sooborîse de pe Tâmpa ministrul 
Perezel, însoțit de fișpanul din loo, frumo
sul oonvoiu de călăreți români îmbrăcațl 
în costume naționale a treout pe dinain
tea lor. Și ce-o fi fost, ce n’o fi fost, des
tul, oă ministrului unguresc i-a cSflut forte 
greu, înțelegând el, că acești călăreți atât 
de frumoși și curăței mergeau îu număr 
așa de mare să întâmpine pe un simplu 
preot român, pe când atunol, când a sosit 
Esoelența Sa ministrul nu s’a arătat nici 
unul, ci au lăsat să fiă înloouițl de călăreții 
murdari ciangăi din Săcele.

Pote-că amărăciunea ministrului a 
mai fost nutrită și prin împrejurarea, că 
Românii au lipsit ou desăvârșire, dela oe- 
remonia desvălirii statuei lui Arpad, și nu-i 
mirare, dâcă într’o astfel de rea disposițiă 
îșl va fi vărsat năcasul față cu fișpanul de 
aici și i-o fi fiis: „Ce-i asta d-le fișpan, 
cum suferi d-ta asemenea demonstrația în 
mijlocul orașului, tocmai oând sunt eu 
aici?“

Cele oe au urmat și-le pote omul 
înohipui, fișpanul va fi tras îndată la răs
pundere pe căpitanul poliției, că de ce 
tolerezi astfel de „demonstrații44, er acesta 
va fi luat la răspăr pe subalternii săi, căci, 
dâoă flioe ministrul și fișpanul, oă e „de

monstrația44, atunol trebue să-o d'c& că- 
pitanul orașului.

Cum s’o fi petreout luorul cum nu, 
destul că arangiatorii primirei făcute preo
tului dela Sf. Nicolae, curând după aoea 
pretinsă demonstrația, au fost trași în oer- 
cetare de cătră oăpitănia orașului.

Mai întâii! a fost citat și asoultat 
acel membru al comunei biserioescl, oare 
a făout arătarea la polițiă despre primirea, 
ce s’a hotăr't a-se face preotului. El a 
depus la protocol, că vor fi trăsuri și că vor 
fi și călăreți la întâmpinare, fără să scie si
gur, cam oâțl vor fi. Dâr poliția i-a im
putat, oă de ce n’a arătat, că va fi și 
„banderiu44. Mai departe i-a imputat, de 
oe, când s’au întors dela gară ou cel pri
mit, nu s’au întors pe strada Căldărarilor 
cea miserabil pavată, oi pe oalea Rudolf 
macadamisată și pe strada Vămii oea bi
nișor pavată. Dâr nu numai oă creștinului 
nostru Român, ’i-s’a făcut imputările amin
tite, ci el a mai fost pedepsit cu 20 fl. 
amendă, pentru-oă n’a putut gâoi gândul 
și dorința poliției alarmate de cătră d-1 
fișpan, și în loo de „banderiu44 a fiis „că
lăreți44, er ou convoiul l’a lăsat să vină pe 
strada Domnilor, pe unde a fost trecut și 
convoiul cu Episcopul săseso și ou minis
trul, er nu pe strada, pe unde ciroulă în 
anumite cj’l0 servitorimea din oraș.

Au mai fost pedepsiți încă trei din
tre călăreți tot cu scop de-a scote la ivâlă 
demonstrația, care trebuia să fiă ou ori ce 
preț „constatată44 și au fost pedepsiți pen- 
tru-că an purtat câte un stâg în oolore 
roșie, altul în oolorea galbenă, și altul ârășl 
un stâg în oolorea vânătă, așa că la olaltă 
ar fi voit să înfățișeze tricolorul român. 
Aceștia au fost pedepsiți cu câte 24 dre în- 
chisore și 10 fl. amendă.

Toți patru au luat recurs în termin 
legal.

In aoest recurs s’a arătat cât de 
monstruose, ba ridicule ohiar sunt moti
vele, pe cari se întemeiază oondamuarea 
poliției din loc în aoâsta afacere.

Semne triste ale timpului!
Bietul Român e pe drum de a ajunge 

ârășl de unde a scăpat numai ou multe 
jertfe de sânge, pe vremile înainte de 
1848, oând „fânogiul44 era spaima âmenilor 
neprivilegiațl din acest oraș.

Ou alte cuvinte, ca pe timpul Apro
batelor încep ârășl să-i prescrie Românului, 
ce să porte și ce să-i placă.

Cine mână lucrurile pe drumul acesta ? 
Guvernul-Banffy, ori politioa moderată și 
circumspectă săsâsoă din Brașov?

Și pentru-oe tâte aceste ? Numai Sașii 
și Ungurii din Brașov să pâtă să-și permită 
luesul de-a trece ou oonvoiurile lor prin 
stradele principale ale orașului? Numai 
Sașii și Ungurii să potă avâ banderii și 
să-și potă purta colorile lor, âr Românilor 
să nu le fiă iertat a mai purta nici stâgurl 
uni-oolore, după oum le plaoe? Și de oe 

ne tot vin ou „colorile din România?44 Ore 
Țâra Ardâlului, orașul Pesta ș. a. n’au 
avut și au aoeleașl oolorl, pe cari natura 
de sigur nu le-a făcut numai de dragul 
Valahilor? Mare batjocură în vâcul elec
tricității !

Ar merita să se soie în lumea mare, 
ce se pâte petreoe și într’un oraș ca Bra
șovul, oare e privit ca un oraș oivilisat și 
un centru de cultură. Ar fi bine să se scie, 
cât de departe a ajuns aid terorismul ce
lor dela putere, oare din nenorooire îșl află 
razim în servilismul guvernamental al ma
jorității săsesoî de aici.

Aucj'tl acolo! Să mârgă lucrul așa 
departe, oa să li-se dea vină Românilor, 
că și-au primit pe preotul lor cu pompă 
românâsoă, mergând ohiar pe aoeeașl oale, 
pe care în fiilele premergătore au fost pur- 
tațl cu alaiu Episoopul săsesc și ministrul

Asta-i totuși prea mult chiar și pentru 
era ticăloși, demoralÎBătâre și violentă a 
lui Banffy!

NațSonafiitățâBe în Austria.
Sub titlul acesta „Liga Română“, 

vrând se arate, ce mare deosebire 
este între direcțiile politicei de na
ționalități din Austria și din Un
garia, — state ce se află sub scep
trul unuia și aceluiași monarch — 
scrie:

Din Austria a pornit în 1848 lozinca , 
politică: egalitate de drepturi naționale pen
tru tdte naționalitățile.

De atunci și pănă astăfiî sunt aprope 
50 de ani, și egalitatea de drepturi națio
nale e înoă departe de a fi realisată.

Der un luoru se pâte constata: Aus- 
stria e afil neasemănat mai aprope de „e- 
gala îndreptățire a naționalităților14 și ast
fel de pacea națională, decât Ungaria.

Naționalitățile din Austria au de fapt 
o sene de drepturi naționale nu numai pe 
hârtiă, ci și în praotioa vieții.

Polonii din Galiția bunăâră se bu- 
oură de âre-oare autonomiă,• administrația 
și instruoția publioă are un oaracter cu de
săvârșire polones. In Lemberg și Cracovia 
funoționâză universități polonese.

Cehii au vr’o 50 de școli secundare, 
în cari instruoția să face în limba lor «na
țională; au o fort® respeotată și respec 
tabilă universitate națională la Praga. 
Aprope totă administrația și justiția se 
face în ținuturile oehe în limba oehă.

Slovenii dela Sud dobândesc pe fiă- 
oare an „concesiuni44 dela guvernul vienes. 
Administrația și justiția și în parte in
strucția publioă să foc în limba națională 
slovenă.

Triestul și Trientul sunt itaJienescI a- 
prâpe în tâte ramurile administrației.

Fiă-care popor să bucură, în măsura 
legilor existente, de dreptul de întrunire 
și asociare. întrunirile și asooiațiile națio-

— S’au dus vremurile acelea, 
<țise forte necăjit Măcrișul.

Acum și-au luat’o asupra 6me
nii în mândria lor cea mare. Nu 
vedeți, că se cred în drept se se 
amestece pănă și în treburile Crea
torului, ba chiar să-l și corecteze, 
falsificându-ne cu nisce secături de 
imitații, de hârtie mâzgălită, ba 
chiar se silesc să facă copiile mai 
frumbse decât noi? Și cu ce ore se 
gătesc ei acum; cu noi, seu cu co
piile acelea vrednice de desprețuit? 
Și chiar când e vorba de dragoste, 
acum ne trimit numai când n’au 
altceva mai bun; de mult nu mai e 
la modă frumosa limbă a florilor, 
căreia în vremea de față îi cpc sen" 
timentalism și o fac de batjocură.

— Și tdte astea tot ar mai 
trece, c}ise Crinul; der cum vreți, 
ca dmenii să ne respecte simțirile, 
când nici nu le cunosc? Insă n’ar 
trebui se le tăgăduiască, căci li-se 
arată destul de pe față. Aduceți-ve 
aminte: după-ce trece ndptea și ne 
uităm în jurul nostru la lumina cai
lei, vedem în tot-deuna, că ne lip- 

sesce când o prietenă, când alta, 
său cea care încă din amurgul serei 
își plecase capul, seu cea pe care 
un vent sălbatec de peste nbpte a 
scuturat’o. Noi o jălim, și lacrimi 
ni-8e ivesc în ochi. Omenii văd a- 
cesta, însă fără ca se și mai dea os- 
teneia se pricepă, tăgăduesc, că pi
căturile acestea sunt un semn al 
simțirei și al durerei ndstre, și (Țic, 
că e rouă, pe care ceța dimineței 
a versat asupră-ne.

Acestă dovadă despre nedrep
tatea omenilor trebue să fi fost așa 
de hotărîtore, încât nici una nu răs
punse nimic, și nu departe de mine 
se formă un grup în jurul unei stră- 
lucitore flori de mac crescută înalt.

Eu băgasem de mult de sâmă, 
că cei din jurul său îșl ținuseră ca
petele vîrîte unul într’altul și că nu 
luaseră parte la certa aceea așa de 
puțin măgulitore pentru mine. Când 
se făcu acum pausa acesta, Agliciul 
strigă, legănându-șl tare clopoțelul: 

— Tăceți, tăceți, soridrelor. 
Florea macului vre se ne povestescă 
ceva!

— Fldrea macului ne poves- 
tesce, se auc|i peste tot, — tăcere, 
tăcere!

Și toți ascultară, toți și trestia, 
care tocmai îșl sfârșise lunga ei 
poesie.

Fldrea macului se întinse pe 
coda-i subțire, se uită împrejur și pe 
urmă dete din cap de câte-va ori 
înedee și încolo.

Eu mă așteptam să facă na
zuri, să aștepte să fiă rugată mult, 
credeam, că va Țice, că e răgușită 
ori cine scie ce. Der se vede, că 
florile n’au ajuns să aibă obiceiul 
acesta, căci fldrea macului începu 
se povestescă fără a se codi :

— Vreți să mă ascultați?.... 
Bine; atunci am se vă povestesc, 
cum după nisce tradiții vechi, care 
s'au trecut în specia mea din gene
rație în generație, Florile macului 
îșl datoresc viața unei întâmplări cu 
totul ciudate; căci nu trebue să cre
deți, că la crearea lumei noi, flo
rile, am fost tăte sămănate de-odată 
pe pământ. Nu, de loc; am venit 
una după alta, și s’a întâmplat a- 

tunel cum se întâmplă acuma pri
măvara.

— Dăr cum se petrec lucrurile 
primăvara? o întrerupse Macul săl
batic.

— întrebă și tu pe Ghiocel, 
răspunse Fldrea maculai, căci el se 
ivesce mai de timpuriu ; der pe mine 
se faci bine se nu mă mai turburi 
în istorisirea mea.

Ghiocelul, care nu prea era luat 
în semă, ba chiar, pe care mulțl îl 
credeau prostuț — pe când veru- 
seu, Brebenelul, pentru-că primise 
mai multă crescere, era ceva mai 
bine veȚut — era și bucuros și în
curcat, că îi venise și lui odată rân
dul să vorbescă, și o ușora roșață 
trecu peste foițele cele albe, lucru 
ce adesea s’a băgat de semă la a- 
cestă fldre mică. Pe urmă îșl ridică 
capul recunoscător cătră înalta’i 
protectdre și povesti, fără ca se mai 
aștepte să fia întrebat:

— Ce rău vom fi făcut iernei, 
de ne pdrtă nouă, bietelor flori, atâta 
mânie, nu pot să sciu, și părerile sunt 
fdrte deosebite asupra acestui lu- 
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naliste sunt forte numârose în Austria. 
Fiă-oare popor îșl are representanțai sâi în 
camera Austriei.

Ei bine, naționalitățile din Austria 
reacționară se bucură de drepturi națio
nale, a căror simplă numire este de sjuns 
în Ungaria, pentru-ca cineva sâ fiă decla
rat „trădător de patriă“,și aruncat în puș
cării.

Cu tote aceste drepturi naționale, 
cele mai multe naționalități din Austria 
sunt nemulțămite și luptă cu extremă în
verșunare pentru revindioarea unei serii 
întregi de alte drepturi naționale pentru 
a se constitui în individualități de state.

Der 06ea ce este important, aoeste na
ționalități pot lupta pe teren parlamentar 
și extra-parlamentar, peutru-oă legile Aus
triei prevăd, deși in măsură restrinsă ase
menea drepturi, er legile sunt respectate.

Mai deuuăcli contele Badeni a făcut 
în cestiunea naționalităților următorea de
clarația :

„Restabilirea său cel puțin pregătirea 
împăcării naționalităților trebue să bă con
siderată de iiă-oare guvern drept una dintre 
cele mai de căpetenia probleme.

„Decă voim să ajungem auest scop, 
aplioarea de măsuri unilaterale este esohisă. 
Pacea intre naționalități este mare necesitate 
pentru stat. Der și statul este o necesitate 
pentru naționalitățile, ce rivaliseză între 
sine. Aceste oestiuni se pot resolvi numai 
cu tact și reciprocă bunăvoință, și nu este 
permis, ca cu acest prilej, vr’o naționalitate 
se fiă lăsată praaă altei naționalități„.

Ei bine, dăoă in situația în care să 
găsesc naționalitățile dio Austria, și față 
cu asemenea disposiții din partea guver
nului aoeste naționalități luptă fără răgaz, 
— și bine fac — ce ar trebui să facă na
ționalitățile din Ungaria în situația lor ?

Insă aceste naționalități nu pot face 
mai nimic de semă tocmai pentru-că între 
Austria și Ungaria este o deosebire imensă

Și ou tote acestea, Maghiarii mai au 
sfruntarea de a. vorbi de Austria „abso- 
lutistă“, și de Ungaria oa despre „patria 
liberalismului și a democrației"!

E culmea cinismului!

Pacea Italiei cu Menelik.
Intre Italia și Menelik s’a făcut pace. 

Maiorul italian Nerazzini a împărtășit gu
vernului din Roma și condițiunile pe te
meiul cărora s’a ajuns la paoe.

Art. 1 al tratatului privesoe încetarea 
inimicițiilor; între cele două țări va domni 
de acum încolo pace și amioiție. — Art. 
2 prevede anularea tratatului din Uoiali. 
— Art. 3 stipulăză recunosoerea indepen
denței necondiționate a Etiopiei. — Art. 4 
sună astfel: De ore-ce părțile contractante 
nu s’au unit asupra dețărmuririi definitive 
a teritoriilor lor și sunt animate de dorința 
de a nu întrerupe tratările de pace din 

oausa acestei divergențe, rămâne convenit, 
că în cursul unui an delegați speoiall ai 
ambelor state vor stabili fruntariile pe basa 
unei înțelegeri amioale, Pănă atunci se va 
respeota status quo ante și linia de fruntarie 
Mareb-Belesa-Muna. — Art. 5: Pănă la de
limitarea definitivă a granițelor, guvernul 
italian se obligă a nu ceda niol un teritoriu 
unei alte puteri; în cașul când ar face-o, 
teritoriul cedat va oădâ sub supremația 
Etiopiei. — Art. 6; In interesul relațiuni- 
lor comerciale și industriale se pote încheia 
încă o convenția. — Art. 7: Tratatul ac
tual va fi comunicat puterilor de cătră păr
țile oontractante. — Art. 8: Tratatul va 
fi ratificat în timpul unei luni dela data 
înoheierei.

Convenția privitdre la liberarea priso- 
nierilor conține stipulațiunile următore:

1. In urma tratatului de pace priso- 
nierii sunt liberi. Regele Menelik îi trimite 
pe toți înapoi la Harrar, spre a-i pută în
drepta, după ratificarea tratatului, la Zeila.
2. Societatea crucei roșii italiene îșl pote 
trimite seoțiunea la Gildesa, spre e lua în 
primire pe prisonierl. 3. Italia va restitui 
guvernului etiopean cheltuielile făcute cu 
întreținerea prisonierilor. Negusul deolară, 
oă nu fixăză nici o sumă, oi are încredere 
in guvernul italian.

Soirea despre incheierea tratatului de 
pace a făout o impresie bună în Italia. 
Faptul, că delimitarea graniței a fost amâ
nată, a provocat, ce e drept, ore-oarl ne
mulțumiri, totuși impresia generală e favo
rabilă, mai cu seamă, că se scie acum, că 
prisonierii sunt liberi.

Din oomentariile pressei italiene rele
văm următorele:

„Popolo Romano" recundsce, că s’a 
obținut tot ce s’a putut obținea, der se teme, 
că delimitarea ulteridră a granițelor ar mai 
pută provoca desbinărl.

„Don Chisciotte" laudă prevederea și 
energia guvernului, care nu numai că a 
menținut intact teritoriul coloniei, dâr l’a 
și lărgit dincolo de granițele stabilite prin 
tratatul dela Uciali.

ț)iarele oposiției judecă cu asprime 
tratatul preliminar.

„Nazione" scrie, oă e rușinea cea mai 
mare, ce s’a făcut pănă acum Italiei.

Riarul „Roma" acusă pe primul-mi- 
nistru di Rudini de oălcare a cuvântului, 
pentru-că a semnat pacea fără a fi obținut 
făgăduiala Negusului, că nu se va supune 
supremației vr’unei alte puteri.

SGimLE OILO.
— 9 (21) Noemvre.

Ocuparea scaunelor episcopescî va
cante. O telegramă din Roma spune, oă 
Papa Leo XIII va numi, după putință, în 
Oonsistorul dela 30 Noemvre pe episcopii 
scaunelor vacante din Lugoșiu, Cincl-bise- 

riol și Rozsnyo. Guvernul unguresc stă de 
mult în pertractări în privința aoăsta cu 
Vaticanul, însă pănă acum Sântul soaun 
n’a aooeptat reoomandările guvernului.

—o—
Voce francesă despre esposiția mile

nară ungurăscă. Este soiut, oă tămbălăul 
milenar și esposiția s’au înoheiat c’un mare 
defioit moral și material. Foile franoese 
încă soriu despre espoâiția milenară ungu- 
râsoă, și încă în mod nu prea măgulitor 
pentru jupanii dela cârmă. F6ia „La Croix11 
scrie următorele : „Târgul de negoț jidano- 
maghiar nu s’a putut înoheia altfel, deoât 
o’un deficit de 5 milione. Resultatul aoesta 
nu este niol o mirare, după-ce afară de Ma
ghiarii jidani n’au mers la Budapesta de
oât eâte-va sute de speculanți din străină
tate, ca să privesoă aoest „foire" milenar 
al rămășițelor vechilor cavaleri maghiari 
jidoviți".

—O'

Alma Dunca de Schiau, după cum 
scriu (fiarele din Budapesta, a murit în 
Londra în 15 Noemvre n. Alma Dunca de 
Schiau, fiioa cunoscutei familii nobile ro
mâne Dunoa de (Schiau, a fost măritată 
după un amerioan bogat ou numele George 
William Marytt. „Magyar Hirl&p" spune, oă 
tînăra păreohe sosi în 14 1. o. sera din 
New-York la Londra, instalându-se într’un 
hotel de frunte. Tînăra femeiă obiclnuia să 
ia în fiă-care sără o mică oantitate de 
opiu, oa să pâtă durmi mai bine. Diminâța, 
în 15 1. o., când bărbatul ei se scula, îșl 
află nevasta mortă. Alma era de o rară 
frumseță, și pe timpul când petrecea ou 
familia în Budapesta, făcea furăre în cer
curile înaltei societăți. Se buoura de-o în- 
naltă oultură și era măeastră în jocul de 
pian. Despre amănuntele morții ei nu se 
scie încă nimio positiv.

— o —
Erna. Timpul s’a schimbat de-odată 

și pe neașteptate. Inoă ieri și cJRe^e tre
cute părea, că erna n’o să ne salute ou- 
rând. Temperatura era oa primăvara, ba 
s’a întâmplat se vedem chiar și un curcu
beu pe ceriu. A fost însă numai un 
vis înșelător. De asâră a început se cadă 
fulgi de nea și tătă noptea a nins necur
mat. Adl dimineță strat respectabil de ză
padă acopere pământul. Tâmpa nâstră pare 
un moșnâg din vremuri bătrâne, eu plete 
albe și luoitore. Erna deci ne-a salutat!

— o—
Biserica St. Nicolae din Scheiu: 

Mâne, Dumineoă (10 Nov. v.) va predioa 
părintele Dr. V. Saftu.

— o—
Festivitatea Stroescn. Mâne, 10/22 

Nov., se va serba în biserica rom. din Gro- 
verl un părăstas în amintirea ferioitului 
Mihail Stroescu, generosul donator și pa
tronul nemuritor al meseriașilor români, er 
după amâ<jl L drele 2, în sala de desemn a 
soolei oomeroiale rom., se vor împărți din 

fundațiunea răposatului haine între elevi 
de meserii.

—o—
Descoperiri archeologice la Turnu- 

Severin. D-l Tooilescu, profesor la univer
sitatea din Buouresoî, a întreprins săpături 
aroheologice la Turnu-Severin pe un teren 
bogat în rămășițe romane. Pănă acum s’au 
descoperit case antice, turnuri, monede, 
schelete omenesol eto. După ce va fi foto
grafiat și cercetat aceste relicuii romane, 
d-l Tocilesou se va duce la Roma, undeva 
prepara un studiu special asupra nouălor 
descoperiri.

—o —
Un nou institut românesc de bani 

se va înființa înourând în comuna Feleacul 
săseso din comit. Solnoo-Dobâoa, după oum 
se pdte vedâ și din convocarea, ce-o pu- 
blioăm mai jos. Noul institut de bani, oum 
ni-se sorie, șl a ales ca organ pentru pu- 
blicațiunile sale oficiose „Gazeta Transil
vaniei".

—o —
Reforma pressei în Rusia. Gazetarii 

rusesc! au fost înaintat un memorand cătră 
Țar în interesul reformei pressei, în care 
cereau să se dea drept de liberă editare, 
ștergerea oensurei, suspendarea prooedurei 
administrative etc. Acum se cjioe, că oausa 
memorandului stă fdrte bine, oăol minis
trul ruseso de interne luorâză un proieot 
pentru ștergerea oensurei cjiaristioe. De fa
vorul aoesta s’au buourat pănă aoum nu
mai foile din Moscva și Petersburg; aoest 
favor se va da pe viitor'cjiarelor din îutrâgă 
împărăția. De aici înainte fiă-care va avâ 
drept a înființa o fdiă, dâoă va fi liber de 
bănuell politice. Redaotorul-șef al foii însă, 
va trebui să aibă pregătire academică. De- 
liotele de preesă se vor pertracta pe viitor 
înaintea tribunalelor.

— o —
Radele Rontgen și orbii. Renumitul 

inventator Edison, a deolarat înaintea unui 
corespondent al fâiei „New-York Herald", 
că ou ajutorul radelor Rontgen, orbii îșl 
pot redobândi vederea, ori în ce stadiu 
înaintat ar fi orbia. Edison a făout înoer- 
oărl ou doi orbi și i-a suooes a-i faoe se 
vadă cum se oade. Desooperirea aoesta ar 
fi de mare însămnătate și bine pentru ome
nire.

—o—
Societatea filarmonică rdgă pe ono- 

rații membri, oa biletele de intrare pe 
lângă ouponul 1 să binevoâscă a-le resoum- 
păra dela d-l antiouar Wilhelm Hiemesoh, 
cel mult pănă Miercuri la amiacjl 25 1. o.

—o —
Prețul vinurilor române. Prețul vi

nurilor din podogriile române, oare în 
timpul din urmă soăcjuse ou desăvârșire, a 
înoeput din nou să se urce. Oasse impor
tante din străinătate, au trimis represen- 
tanțl pentru a cumpăra cantități mari de 
vin. Vadra de vin, care s’a vândut pănă

cru. Atât Dumai se scie hotărît, că 
nu note se ne sufere și că nu se 
lasă pănă ce nu ne alungă pe tăte 
de pe păment. Dâr nici domnia ei 
nu ține vecinie, și după densa vine 
prietina ndstră cea mai bună: Primă
vara. Ea se uită mâhnit de tot în 
juru-i vecfend, că din toți copiii ei 
de tote fețele, și pe cari la plecare 
îi recomandase Verei așa de fier
binte, nu mai vede nici unul, și tre
bue să-și înfășore perul în valuri 
lungi cenușii, căci n’are încă nici o 
floricica seu frunȚă, cu ce se-și îm- 
pletâscă o cunună. Atunci trece eu 
mâna ei dragă și caldă încet peste 
păment și face semn și-și chiamă 
iubitele, cărora nici uneia nu-i vine 
se-și scbtă capul afară, căci sunt 
încă spăriate, așa de reu le-a îngro
zit erna cea aspră. Și spaima acăsta 
e întemeiată, căci se găsesc pilde 
când erna, deși plecase de mult, 
tot s’a întors și a isbit florile peste 
capete. Totuși sunt unele flori, de-o 
fire deosebit de prietinosă, care nu 
vor se facă pe Primăvara se aștepte 
mult și i-se ivesc în față mai de

grabă. Așa e buna Micșunea. Der 
când se uită în jurul ei, și vede, că 
pământul e încă așa de gol și din
tre tăte surorile d’abia așa de pu
ține înviorate, atunci se sparie și ea 
și îșl vîră sfiosă ărăși căpșorul sub 
frunzele cele verc|i. Omenii <^ic, că 
e modestie, der e mai mult frică; 
și atunci se deșteptă în Micșunea 
marele dor după prietine, dor pe 
care și-l arată prin mirosul ei plăcut. 
Sărmană Micșunea! Dorul ei ră
mâne neîmplinit, căci, când sosesc 
florile celelalte, timpul ei a trecut 
de mult, der pentru-că se simte tot 
mereu atras cătră densele, iese une
ori în tomnă pentru câte-va Ș*
îșl împacă dorul. Acesta e și pricina, 
pentru care atunci nu mai mirosă 
așa de plăcut, ca pe când înfloresce 
pentru întâia 6ră.

— Acum, așa se petrece primă
vara, îșl reluă Flărea macului isto
risirea, și în tocmai așa s’a petrecut 
și la creațiune. O flore a venit după 
alta. Der pe timpul de pe când în
cep tradițiile mele, erau multe flori 
adunate, și era cu adevărat frumos 

pe păment, căci pretutindeni domnea 
bucuriă și unire. Omenii și anima
lele trăiau pacinic la un loc, și nu
mai veseliă era de dimineță pănă 
sera. Dăr o singură ființă, singura 
în totă creațiunea cea mare, nu îm- 
părtășia acestă fericire obștâscă și 
rătăcia tristă pe pământul cel tiner; 
acâstă ființă era Năptea, „De ce era 
tristă?“ o să mă întrebați. Se ve
deți de ce: ea era singură pe lume, 
pe când fiă-care din celelalte ființe 
avea câte-un tovarăș; și fericire e 
bre cea pe care nu o poți și altuia 
împărtăși?... Pe lângă acesta, Nâptea 
înțelegea din ce în ce mai mult, — 
lucru ce ar fi vrut se și-l ascundă 
singură, — că ea era singura ființă, 
de care ceilalți nu se apropiau cu 
dragoste. Căci măcar că-șl aprindea 
de bună voie micuțele ei lămpi, tot as
cundea âmenilor și animalelor frum- 
sețile pământului și din pricina 
acesta toți o ocoleau. Nu că ’i se 
plângeau ei pe față, der după bu
curia, cu care era salutat dimineță 
Sdrele, se vedea destul de lămurit, 
cât de puțină dragoste aveau pen

tru Năpte. Acesta veȚl bine, că o 
mâhnia, căci ea era bună și iubi- 
tore, și îșl ascundea capul în vălul 
cel mai des și astfel îșl vărsa ama
rul. Acesta ne atinse pe noi, florile, 
cari eram forte milăse; și pentru-că 
toți și tote fugiau de densa și o 
ocoleau, căutarăm noi, măcar, cât 
puturăm să-i alinăm durerea, să-i fa
cem bucuriă pe cât ne lăsau pu
terile.

Der noi n’aveam alta să-i dăm, 
decât numai colori și mirosuri, și 
Nopții nu ’i-a plăcut nici-odată mult 
culorile. Astfel încât îi păstram mi
rosurile năstre cele mai frumăse, ba 
unele dintre noi, nu-și da de loc mi
rosul 4iua numai pentru ca să și-l 
dea tot ca dar Nopții, — și obiceiul 
acesta și l’au păstrat și pănă acum.

Tote lucrurile acestea însă nu 
puteau să mângâie pe jalnica Nopte, 
și în durerea ei se aruncă dinaintea 
tronului creatorului și îi Țise:

— Părinte a Tot Puternic, tu 
vecji cum toți și tăte sunt fericiți 
în creațiunea ta, numai eu rătăcesc 
pe păment lipsită de bucuriă, sin 



și cu 50 bani, aetăc}! ae vinde cu 1 leu 80 
bani.

—o—
Călindarul Plugarului pe 

1S9Î1, edat de Tipografia „A. Mureșianu“ 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. Acest călindar întră, acum în anul 
al 5-lea, avend un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire loan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veac, er în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și oorectate. Urmeză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțl, 
cuprinzând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articulî de mare interes 
pentru plugari, precum : Roțațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovrăășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la 
„Tipografia A. Mureșianu“ în Brașov și 
la librăria N. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 cr. Celui ce cumpără de-odată mai 
multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

NECROLOG. Emilia Marcu n. Roșea, 
preotâsă în Noul-săseso și membră ordinară 
a „Reuniunei femeilor române gr. cat. din 
Blașiu“, după o bolă grea (typhus) de două 
săptămâni în 7 Novembre șl-a dat nobilul 
suflet în mânile Creatorului în al 27-lea an 
al etății și al 5-lea al ferioitei sale căsă
torii. Pe răposata o deplânge neconsola- 
bilul ei soț Simion Marcu, preot gr. cat. 
în Noul-săsesc, fiica sa Malvina în etate de 
4 ani și număroșii consângeni și afini.

— Lucretia Andreșan, fiica d-nei Ana 
Andreșan, preotesă văduvă în Pata, a ră
posat în diminâța Z^ei de 16 Novembre 
n. c. în etate de 19 ani.

DumneZ6U 1® odihnescă în pace!

Remas bust.
D-l Virgil Șotropa, care timp de 

trei ani a făcut parte din Redacțiu- 
nea nâstră ca colaborator intern, 
s’a depărtat cfilel0 acestea dintre 
noi pentru a-șl ocupa postul de pro
fesor la gimnasiul din Năseud, unde 
a fost ales.

Iubitului nostru confrate — în 
care gimnasiul din Năseud a făcut 
o achisițiune din cele mai bune — îi 
dorim din inimă succes deplin în 
noua sa carieră, lăsând tot-odată să 
urmeze aci următorul remas bun, 
pe care d-sa îl adreseză din inci
dentul depărtărei sale:

Năseud, 18 Nov. n. 1896.
Tuturor prietinilor și ounosouților mei 

din Brașov și jur, cu carl din causa scur- 
țimei timpului n’am putut, conveni înainte 
de plecarea mea la Năseud, unde am fost 
chemat la postul de profesor gimnasial, le 
adresez pe oalea acâsta salutările mele și 
le Zic rămas bun și să ne vedem cu bine!

Virgil Șotropa.

Convocare.
Onoratele Domne membre ale Reu- 

niunei femeilor române din loo, se convdcă 
prin acesta la continuarea adunării generale 
ordinare, ce se va țină MercurI în 13 (25) 
1. o. la 3 6re p. m., în sala cea mare din 
edificiul școlelor.

Singurul obieot: modificarea statu
telor.

Brașov, 9(21) Noemvre 1896.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastassi,

președintă. actuar.

nKIserîile mostre.
Bran, în Noemvre 1896.

Locuim în 10 comune brănene, pe 
costele munților Buceciului și Petra Craiu
lui pănă sus la frontiera cu România. La 
noi în Bran cucuruz nu se face, căci este 
locul sus și rece. Comuna Fundata și Sir- 
nea sunt situate tocmai la frontieră în înăl
țime de peste 1200 metrii. Aici se fac nu
mai picioicl și câte puțin grâu de primă
vară și puțin ovăs. Locuitorii brănenl, cari 
mai înainte aveau mari economii de vite 
în pășiunile României, de când cu strîmto- 
rarea acelor pășuni au sărăcit de tot. Trăesc 
mai mult ca lucrători în România, apoi din 
mic negoț, puțină economi^ de vite și din 
industrie de casă.

Ne ținem de nefericitul comitat al 
Făgărașului. Mulțl dintre locuitorii Branului 
prin lipsele și comunicațiunea lor locală, 
sunt necesitați ca mai în tdtă diua să trecă 
frontiera în România cu vitele lor, după 
cucuruz și alte lipse, adeseori după lemne, 
ba chiar și după apă.

Pentru-ca să nu sufere poporul, s’a 
făcut și din partea regimului multe înles

niri în comunicațiunea Z^nicfi. peste fron
tieră și înapoi. Aceste înlesniri însă câte
odată în mod arbitrar au fost restrînse său 
neîmplinite de unele organe administrative 
dosnice și nepricepute, numai spre șicana- 
rea bietului popor. In timpul mai din urmă 
am ajuns eră acolo, de umblă omenii în- 
zadar pe la D-nii din Bran, ca să le dea 
obicinuitele bilete locale de trecere peste 
frontieră. La pretură suntem respinși de 
resfățații funcționari mititei și mărginiți. 
Dâră credem, că-șl vor veni în fire și acești 
mici pigmei și nu vor mai șicana fără 
causă poporul. Cu prim-pretor ele Boros- 
nyai nu putem vorbi, căci pe el atât de 
tare l’a fericit și îmbulZit cu nemărginita 
sa grațiă și protecțiă rudenia sa fișpanul 
Bausnern, încât aZl sdruncinat de povara 
oficiului prea greu pentru el, mai numai 
pote duce greutatea marei fericiri și pro
tecții.

Este slăbit și bolnav de tot; se Zice 
paralisat. Nu îl poți fpricepe când și așa 
deabia vorbesce.

Apoi noi Zi°em: VeZl, puterea lui 
DumneZeu mare este! Pănă nu venise 
Bausznern la Făgăraș, Borosnyai a fost om 
blând și modest și căuta să-și facă datoria 
ca pretor în Făgăraș. Dâră Bausznern cât 
a venit aici s’a pus față de Români pe 
muncă nimicitore, ca să facă numai loc 
rudeniilor și sateliților lui. După ce a alun
gat pe vice-comitele Grămoiu, s’a năpăstuit 
eu totă furia asupra prim-pretorului Mețian 
dela Arpaș. L’a suspendat din oficiu. 
Apoi l’a făcut de s’a pensionat, ca așa cu 
tot prețul să-i facă loc lui Borosnyai. Nu 
’i-a fost d-lui Bausznern milă nici de omul 
chinuit pe nedrept, nici de familia cu cei 
trei copilași micuți ai lui. Nu, nu ’i-a fost 
milă de loc. L’a dat afară din serviciu și 
curând după aceea a pus în locul lui de 
prim-pretor în Arpaș pe Boroșnyai. Pe 
Mețian însă, după cum bine se scie, l’a 
trimis degradat ca pretor aici în Bran. 
Mețian, bietul, lovit în sentimentele lui de 
om și chinuit la estrem, s’a îmbolnăvit rău 
mai în urmă, tot mereu se văeta, că-1 per
secută fișpanul trimețând asupra lui chiar 
și un urs, și că el n’a făcut nimica rău, ca 
să-l persecute. De aici din Bran rău bol
nav și paralisat a fost dus la cura medi
cală la Clușiu, unde a și murit deplâns de 
biata lui soțiă devenită văduvă și de 3 or
fani micuți.

Și âtă! Mare e puterea lui Dumne
Zeu! A ajuns și Borosnyai dela Arpaș în 
Bran tot așa în urma răposatului Mețian. 
Dâră neînduratul fișpân a chinuit și pe 
alțl forte mulțl singuratici funcționari ro
mâni și pe nevinovatele lor familii; li-a 
luat la mulțl fără nici o causă și fără pic 
de frică de DumneZeu pânea de tote Zilele 
din mână și din gura copiilor lor și o a 
dat neputincioșilor lui argațl și rudenii. 
La asta să cugete D-l Bausznern și să se 
îngrozască însu-șl de tristul și jalnicul re- 
sultat al faptelor sale, căci pe lângă acâsta 

serviciul administrativ în care aZl mulțl 
ștupiZl și nevrednici dau o ticălosă direc
țiune a decădut teribil; ca la noi nicăirî.

Te uimescl însă când cugețî, că D-l 
Bausznern a putut să facă tocmai în acest 
comitat curat românesc cu Românii, ce a 
făcut! Der cum să nu facă, când, omenii 
independenți de ai noștri pentru interese 
locale și de nimica de ale lor, nicl-odată 
nu și-au ridicat vocea sincer și serios con
tra violențelor comise pe tote terenele, ba 
pâte că înșiși ei, cari se strecurau așa tip
til și pe furiș, ca să facă mătănii și elo- 
giurl private asupritorilor, tocmai ei s’au 
bucurat și nu au desaprobat, necum alte 
abusuri, der nici măcar delăturarea celor 
mai buni dintre ai noștri. Și acâsta, ca 
așa să-i îndatoreze pe stăpâni, ca așa să 
le dea și ei lor și omenilor lor pace. Corb 
la corb nu scote ochii, âr cei cărora le 
sună în deosebi acesta, caute să mă înțe- 
lâgă.

Bine ar fi, ca văZând desastrele de 
pănă acuma, cel puțin pe viitor să se re
culegă și omenii noștrii și să apere sincer 
și desinteresațl căușele nostre românescl.

De altfel pe terenul vieței comita- 
tense mai nu mai avem ce mai perde, — 
la atâta am ajuns.

X.

Clerul din archidiecesa Blașiului.

In tipografia Seminariului greco-ca
tolic dm Blașiu a apărut „Șematismul ve
neratului cler al Archidiecesei Metropoli
tane gr. cat. a Alba-Iuliei și Făgărașului 
pe anul 1896. Un esemplar din aoest vo
luminos șematism (356 pag.) costă 1 fl. 10 
cr. Se pote procura dela librăria archidie- 
cesană din Blașiu. In sematism se cuprind 
mulțime de date privitore la starea clerului 
în genere, a Capitelului metropolitan, a 
institutelor mai însemnate de învățământ 
etc. etc.

Estragem din aoest sematism urmă- 
torele:

Dela înființarea sa (în 1698) și pănă 
afli în fruntea acestei archidiecese au stat 
11 Metropolis, respective episcop!. Anume :
1) Atanasiu I. Angel Popa (1698—1713);
2) loan 7. Giurgiu (Pataki) de Strîmbul;
3) loan Inocențiu Micu (Klein); 4) Petru 
Paul Aron de Bistra; 5) Atanasiu Rednic-,
6) Grigoriu I. Maior’, 7) loan Bob de K. 
Monostor; 8) loan Lemeny de eadem ; 9) 
Alesandru 1. Sterca Șuluțiu de Cărpeniș; 
10) loan Vancea de Buteasa; 11) Victor I. 
Mihalyi de Apșa, Metropolitul de adî, 
ales în 16 Aprilie 1893 și instalat în 26 
Mai fi 1895.

Capitulul biserieei catedrale a rfost 
întemeiat în 1807 priu episoopul Ioan Bob, 
care în acest scop a lăsat o fundațiune 
pentru susținerea a șepte canoniol. La 
anul. 1854 capitulul a fost înmulțit din 
partea Maiestății Sale înoă cu trei membri, 
va să Zică numărul total al posturilor de

guratică și neiubită și n’am nici o 
ființă, de care să me pot lega în du
rerea mea. ț)iua fuge de mine cu 
tot dorul cu care alerg după densa, 
și, tot ca densa, tote făpturile me 
ocolesc. De acum a Tot Puternice 
părinte aibî milă de durerea mea și 
dă-ml un tovareș!

Atunci Creatorul zîm bl cu milă, 
împlini rugăciunea Nopței, creă Som
nul și ’i-1 dete de tovareș. Și se cu- 
nâsce, că Dumnecjeu l’a creat zîm- 
bind, căci somnul e forte iubit, și 
împarte numai binecuvântare, feri
cire și mângâiere...

Noptea își luă prietenul în brațe 
și de aici în colo începu altă vieță 
pentru densa. Nu numai că nu era 
singură, der încă și inimile tuturor 
se prinseră cu dragoste de densa, ’i 
se devotară, de când somnul, favo
ritul tuturor viețuitorilor, venia cu 
densa, de cum alunga ea ț)iua de pe 
pământ.

In curând se mai iviră și alte 
ființe drăgălașe în suita ei, copiii 
nopței și ai somnului: Visurile. Ele 

treceau cu părinții lor pe pământ și 
repede au legat prieteșug cu omenii, 
cari pe atunci erau și ei ca nisce 
copii în inima lor.

Din nenorocire înse lucrul acesta 
se schimbă repede. Pasiunile se deș
teptară în omeni, și inimile lor se 
făceau tot mai întunecate și er mai 
întunecate. Copiii se strică lesne într’o 
Bocietate rea, și așa s’a întâmplat, ca 
unele visuri prin legăturile lor cu 
omenii ajunseră ușuratice, înșelătâre 
și uriciâse.

Somnul băgă de semă acestă 
schimbare a copiilor sei și era gata 
se gonescă pe cei stricați de lângă 
el, der frații se rugară pentru dânșii 
și 4iseră:

— Lasă-ne pe frații noștrii; ei 
nu sunt așa de rei, cum s’ar crede, 
și noi îți făgăduim, că după pute
rile nâstre o se-i aducem er la bine 
și o să îndreptăm reul, ce vor fi 
făcut.

Tatăl împlini dorința copiilor 
sei cei buni, și așa râmaseră și vi

sele cele rele pe lângă el; der aces
tea — după cum ne-a arătat espe- 
riența — se simt într’un chip uimi
tor atrase mai mult cătră âmenii 
cei rei.

— Omenii înse se făceau din ce 
în ce mai rei. Odată unul sta cul
cat pe ierba plină de mirosuri în 
timpul unei nopți încântătore, și 
Somnul și Visele veniseră'la dânsul; 
pecatul înse nu-i lăsă se se facă stă
pâni pe dânsul. In sufletul lui se 
vedi un gând groznic, gândul se 
ucidă pe fratele seu. Inzadar Som
nul vărsă asupra lui picături liniști
tor© din bățul lui fermecat; în za
dar săreau și jucau în jurul lui Vi
sele cu tablourile lor felurite, — el 
tot mereu se silea se scape de sub 
puterea lor blândă.

Atuuci Somnul își chiămă copiii 
Ia dânsul și le cțise:

— Se fugim încolo; acest om 
e nevrednic de darurile nâstre!

Si fugiră.
Când se mai depărtară, Somnul 

puse mâna pe bățul fermecat, mâ

nios, că de rândul acesta nu își pu
tuse arăta puterea, și-l vîrî în pă
mânt.

Pe deasupra atârnau visele ju- 
cându-șl micile și feluritele tablouri 
ușore, aeriane, pe care vruseseră se 
le dăruiască omului. Nâptea vecju 
acesta, și suflă viață peste bățul fer
mecat, ca sâ prindă rădăcină în pă
mânt. El înverzi și păstra într’însul 
ca și mai înainte picăturile, care 
aduc somnul. Și darurile Viselor 
luară forme de flori delicate, variate, 
ce se mișcă ușor. Așa ne-am năs
cut noi Macii.

Istorisirea se sfîrșise. Tote flo
rile din tdte părțile se plecară că
tră povestitor mulțumind. Atunci se 
și crepă de fliuă. Când se lumină 
bine, foile unei Centifolii sburau răs
pândite prin pădure și se opriau tă
cute dinaintea fiă-cărei flori pe lângă 
care trecea șoptind fiă-căreia câte^ 
un cuvânt melancolic de despărțire.

Și lacrimi se aflau pe tâte florile. 
(„Biblioteca pentru toțl“). 
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oanoniol este 10. Dintre aoeștea însă în 
timpul de față sunt ocupate numai șâse, 
er patru sunt vaoante.

In arohidieoesa gr. oat. a Alba-Iuli^i 
sunt: 406.330 suflete greoo-oatolice cu 706 
parochii și 601 filie, 762 preoți (seoularî), 
306 biserici de pâtră, 444 biseriol de lemn, 
185 șcOle de pâtră și 347 de lemn, er 180 
lipseso. Teologi seminariall 57, teologi es- 
terni 19, elevi ai institutului preparandial 
66. Copii de școlă sunt în archi-diece?ă 
46,498.

Invitare
la ședința oomitetului Reuniunei învățătorilor 
români gr. or. dela șcâlele confesionali din 
diecesa Caransebeșului, ce se va țină la 14 
(26) Noemvre 1896 în localitatea șoâlei gr. 
or. române din Booșa-Montană la 10 6re a. m.

La aoâsta ședință P. T. Domni: func
ționari, membrii din comitet și președinții 
despărțămintelor Reuniunei sunt invitați a 
lua parte nesmintit și tot-deodată rugați, 
ca să notifice aoestui presidiu partioiparea 
la ședință, eventual neparticiparea.

Programul ședinței este următorul: a) 
Raportul președintelui Reuniunei despre 
revocarea adunării generale din acest an. 
b) Raportul biroului despre activitatea Reu
niunei pe an. 1895/6. o) Raportul cassaru- 
lui cu socota anuală despre starea cassei 
și a fondurilor Reuniunei pe an. 1895/6. 
d) Raportul bibliotecarului despre starea 
bibliotecei pe an. 1895/6. o) Resolvirea unor 
petițiunl pentru ajutorarea din fondul Reu
niunei. d) Luarea disposițiunilor de lipsă 
pentru activitatea Reuniunei pe anul viitor 
1896/7. e) Propuneri.

Presidiul Reuniunei:
luon Ionașiu, loan Marcu,
președinte, notar general.

In cestîunea „Albumului șc61ei“.
Cătră Domnii învățători.

In eestiunea „Albumului ștrilei" etc. 
îmi iau voie a face următorele observări, 
parte pentru a satisface cererilor unor co
legi, parte provenite chiar din lucrările 
trimise deja:

1) La culegerea și oompunerea date
lor din vieța învățătorului, din trecutul 
șcOlei unde a funcționat său funoționâză 
de present, fiă-care e rugat, să caute a 
«spune totul în mod simplu, ooncis și na
tural și numai lucrurile cele mai impor
tante, cari cred, că ar fi de interes pu- 
blio, oonform Gestionarului, ce am publicat.

2) Cestionarul respectiv îl am publi
cat și separat, și îl trimit gratuit celui ce 
mi-’l oere.

3) La numirea feluritelor lucruri și 
cestiunl școlare, decă poporul pe acolo are 
vre-o numire proprie, deosebită de numi
rea generală, să o întrebuințeze și învăță
torul în paranteză, pe lângă numirea ade
vărată d. e. șoolarl înoepătorl (bucheri),

Mama.
Esperiența ne învață, că mama este 

aceea, care înfluințâză în mod hotărît asu
pra desvoltării spirituale a fiilor săi. Nu 
însă tuturor mamelor li-a fost dat de sorte, 
ca având fii renumițl, să fiă și ele renumite, 
de-6rece simțul de delicateță și de tact al 
■unei femei nobile a resistat tentațiunei de 
a face să se vorbâscă despre densa. Pen
tru tote timpurile a valorat maxima lui 
Schiller, că cea mai bună femeiă este aceea, 
despre care se vorbesce mai puțin. împre
jurările sunt însă de multe-ori mai puter
nice decât voința omenâscă, și geniile tre
bue să le măsurăm cu altă măsură, decât 
pe âmenii comuni.

Se dăm unele esemple despre ma
mele vestite ale fiilor vestiți, a căror nume 
sunt scrise cu litere de aur pe paginile is
toriei, despre femeile, cari au strălucit nu 
prin radele venite dela fii asupra lor, ci 
ele însăși au fost purtătore de lumină. 
Aceste esemple dovedesc în mod netăgăduit, 
că calitățile cele mari de multe-on își trag 
originea dela mamă, și că între tote influen
țele, cari determină caracterul, forte ade

Domnule învățător! (Nene dascăle! Neică 
dasoăle, logofete dasoăle, jupâne dascăle!), 
leoție (tablă, soil tabla mă?) ș. a. m.

4) Să se spună din treoutul șoolei și 
aceea, oum erau întocmite băuoile și ce
lelalte mobile de șeâlă; oe plan să urma 
pe atunci la învățământ; pe ce soriau co
piii mai întâii!? Ce pedepse erau mai mult 
obicinuite în școlă? Cum să urma d. e. pe 
acolo pedepsa cu „măgarul” și oum era 
închipuit acesta? ș. a.

5 Numele de persone și numirile de 
locuri să se sorie cât se pote de corect și 
mai mărișor, decât textul obicinuit, care 
încă se doresce a fi soris legibil.

6) Unii oolegl odată cu trimiterea 
materialului necesar au trimis și bani 
drept abonament. Aci observ a nu trimite 
acum și bani, căci acum n’am lipsă de pa
rale, oi de material. Despre trimiterea ba
nilor se va anunța prin foi ulterior, unde 
și cui să se trimită spre deplină asigurare 
și încredere.

7) Unii colegi voesc a li-se publica 
datele lor biografice fără fotografie. Do
rința acestora să admite, și atunci pentru 
aceștia opul să vine mai eftin.

8) Mulțl colegi mă râgă, ca să pre
lungesc turminul pentru trimiterea mate
rialului necesar, fiind-că mulțl numai acum 
s’au așe4at îu posturile lor și prin urmare 
n’au avut timpul necesar pentru lucru. 
Dorința acesta aflându-o de justă, cu oca- 
sia de față prelungesc terminul pentru 
trimiterea materialului necesar îu cestiu- 
nea „leonei școlei române" etc. pană la 
Pascî, 1897. Cei-ce au însă meterialul deja 
gata, să binevoescă a-1 trimite cât mai 
curând spre a-se pute revida, îndrepta etc.

Tot cu ooasia acesta, Vă rog, Iubiți 
Colegi, a Vă interesa cu mai multă căl
dură, ou mai mult devotament de oestiu- 
nea, oe ne preocupă. Nu Vă luațl după 
oei indiferenți, căci pentru ei și pe viitor 
indiferența va fi plata lor.

Brașov, 8 Noemvre 1896.
I. Darin.

POVEȚE.

Reumatismul și furnicile. Intre 
multele feluri de băi întrebuințate 
pănă acum împotriva reumatismului, 
de sigur, că cea mai ciudată, decă 
nu cea mai bună, este baia de fur
nici și tratarea reumatismului prin 
furnici e, în adever, un remediu, care 
a dat resultate destul de bune pănă 
acum.

Nu de mult s’a constatat o ame
liorare în starea sănetăței reumati
cilor pișcați de albine. Procedeul 
acesta înse nu e de loc plăcut.

S’a aflat, că veninul albinelor 
conține o cantitate mărișoră de acid 
formic, compus, care, fără îndoială, 
are un bun efect asupra bolnavilor.

seori cele mai esențiale și imediate sunt 
acele din partea mamei.

Aruncând o privire fugitivă asupra 
anticității întâlnim pe Olympia, mama lui 
Alexandru cel Mare, care era pe cât de fru- 
mosă, pe atât de poftitore de domnie. Ma
ma Macabrilor, ca și a Grachilor, au fost 
nisce aparințe distinse și istorice. Dintre 
tote mamele din vechime, cea mai cunos
cută este Cornelia, mama Grachilor. O fiică 
a puternicului Scipio, învingătorul lui Ha- 
nibal, dărui soțului ei Tiberiu șâse fiii și 
șese fiice, cari se bucurau de cea mai în
grijită educațiune. Der numai trei răma
seră în vieță; cei doi cunoscuțî tribuni ai 
poporului, Tiberiu și Caius Grachus și Sem- 
pronia, care s’a căsătorit cu Scipio cel fi
ner, care a dărîmat Cartagena. Cultura ei 
adâncă și fină se manifestă prin curățenia 
și eleganța cu care mânuia limba ei ma
ternă. Eloeuența, spirituală și patriotică, im
primă cu trăsături de foc în inima copiilor 
ei iubire cătră patrie. Deși nu se amesteca 
în politică, totuși urmărea cu un deosebit 
interes activitatea fiilor ei. Casa sa ospita
lieră era deschisă pentru ori cine și forma 
punctul central al omenilor de sciință. Ea 

Furnicile înse, au mai mult acid 
formic. De aci idea de a înlocui al
binele prin furnici. Negreșit, că ar 
fi mai bine se se înlocuiască furni
cile prin acidul formic.

Unele triburi indiene practică, 
de multă vreme, acest procedeu. In 
Rusia, mai cu sernă în împrejurimile 
Moscovei, țăranii bolnavi de reuma
tism, iac băi de furnici.

In ce constau băile acestea?
Se caută furnicare. Se umple 

un sac cu furnicare, cu ouă cu tot. 
Sacul, legat bine, se bagă în apă 
fierbinte a băiei. Peste câte va mi
nute, apa din baie capătă un miros 
picant și forte tare de acid formic. 
Baia e gata. Ea esercită asupra pie
lei o acțiune iritantă și repulsivă, și 
astfel se produce o micșorare repede 
a durerilor reumatismale.

Der nu numai acidul formic 
produce o derivare salutaiă. Acesta 
substanță nu se bucură de proprietăți 
specifice. In tot cașul, nu e nevoia 
de furnici, pentru a ne o procura. 
E destul să turnăm în apa în care 
ne îmbăiem, acid formic. Trebue, 
însă, să procedăm cu băgare de sămă 
și se nu ședem prea mult în bae, 
căci pielea, în contact cu prea mult 
acid formic, se distruge, și pacien
tul e amenințat să rămâe fără piele 
pe corp.

Mulțămită publică.
Magistratul Societății române de lec

tură din Lipova vine a aduce și pe acâstă 
cale mulțămitele sale tuturor acelor domni, 
cari au binevoit a contribui cu opuri la 
înmulțirea bibliotecii numitei societăți.

Aducem în special Magnificelui Domn 
Dr. Atanasiu Marienescu mulțămitele nostre 
cele mai adânci, care prin donul de 110 
opuri în 180 volume a devenit unul dintră 
cei mai mari spriginitarl ai acestei societăți.

Lipova, din ședința magistratului „So
cietății române de lectură”, ținută la 15 
Noemvre 1896.

Terentiu Opreanu, Ioan Toma,
președinte. secretai-.

îngrășatul porcilor.

Iu timpul de acum, când buca
tele așa sunt de lesne, încât plu
garul abia își pdte scăte din ele la 
vencjare prețul lucrului seu, când vi
tele încă sunt destul de lesne, încât 
și așa lesne abia se mai pot vinde: 
este o datorință pentru fiă-care plu
gar harnic, ca să-și mai întdrcă pri
virea și cătră alte ramuri economice, 
dela cari crede, că mai ușor pdte 
ajunge la ceva stare și avere.

a fost mult onorată de puternicii pămân
tului, din tote părțile îi veniau daruri dela 
regi și principi. Viața ei a fost plină de 
muncă, o luptă continuă. Dâr sortea ei a 
fost demnă de invidiat, căci fiii săi au 
ajuns la ceea-ce țintesc toți cei nobili: 
Numele neperitor.

încă fiind în viață ’i s’a ridicat de 
cătră popor un templu cu simpla inscrip- 
țiune: „Mamei Grachilor”. Cornelia rămase 
la Romani ideal de soțiă și mamă.

După cum din întunerecul anticității, 
așa și din lumina timpurilor mai nouă stră
lucesc mame renumite.

Așa este Jeana d'Albret, regina de 
Novara, mama lui Henric al IV, regele 
Franciei. Ea a fost aceea, care a însuflețit 
pe copilul ei la fapte strălucite militare și 
prin esemplul unei guvernări înțelepte a 
făcut din el un mare rege. Se îngrija de 
bună-starea poporului ei, ea vedea fericirea 
vieții sale în iubirea supușilor săi. A domni 
cu blândețe și dreptate, a susțină liniștea 
și pacea în lăuntru, a apăra țâra în contra 
dușmanului dinafară, a promova bunăstarea 
poporului, erau problemele, ce și le puse 
ca regină și pe cari le împlini cu sfințenie. 

dintre acestea ramuri economice este 
fără îndoelă și îngrășatul porcilor.

Pănă acum partea cea mai mare 
dintre plugarii noștri, au mărginit 
îngrășatul porcilor la câte unul-doi 
pentru trebuințele casnice, și numai 
ici-colea mai vedeai câte unul în- 
grășând și pentru venerare. Astăcji 
s’a sporit tare numărul acelor plu
gari, cari țin, cresc și îngrașă porci 
nu numai pe săma lor, ci și pentru 
vânejare. La acesta a contribuit ne
greșit și prețul urcat, cu care se plă
tesc porcii, atât cei grași, cât și cei 
de rudă, care urcare își are isvorul 
seu de sigur în boia neîntreruptă, 
ce a bântuit acum de câțl-va ani și 
de care s’au prăpădit în unele ținu
turi porcii cu miile, făcând daune 
însămnate economilor și făcându-i în 
cele din urmă, ca chiar și ei înșiși 
se-șî cumpere porcii de lipsă pentru 
trebuințele casnice.

îngrășatul porcilor se pdte face 
der, seu numai pentru trebuințele 
casnice, seu și pentru venejare. In 
cașul prim, plugarul ține câțl-va porci 
acasă în curte seu coteț, pe cari îi 
nutresce la început cu burueni, foi 
de nap, apoi lobenițe (bostani), car
tofi, bob, cucuruz și făină. Tot așa 
se urmeză și cu cei de vânzare, când 
aceia nu suDt prea mulțl; decă însă 
cine-va vrea se îngrașă un număr 
mai mare de porci, cum cercă ne
guțătorii de multe-ori, apoi cumpără 
un anumit număr de porci, se fiicem 
de pildă 100, și se începe îngrășatul 
dintr’una cu cucuruz, computându-se 
pentru fiă-care porc câte două-trei 
hectolitri de grăunțe.

In asemenea cașuri se cumpără 
porci cam de aceeași mărime și 
verstă, se socotesce prețul lor, apoi 
al cucuruzului, al servitorilor și al
tele, și după ce s’au îngrășat se vend 
după maja metrică măcelarilor și 
altor fabricanți de cărnuri. Cu în
grășatul acesta se pâte reuși mai 
bine atunci, când atât porcii cei 
slabi, cât și cucuruzul sunt tare lesne 
și astfel în starea aceea nu au preț, 
decât schimbându-se în altă stare 
mai căutată la venfiare.

Mai bine reușesce îngrășatul 
porcilor în mare (en gros), când este 
ghindă și jir mult, cari nu sunt așa 
scumpe ca cucuruzul, și așa pe lângă 
puțină cheltuială se pâte îngrășa un 
număr mare de porci. La îngrășatul 
porcilor în mare, fiă cu cucuruz, fiă 
cu ghindă seu jir, lucrul de căpe- 
peteniă este, ca să aibă apă curată 
nu numai pentru beut, ci chiar și 
pentru scăldat, căci la din contră 
pătimesce mistuirea, ba se pot chiar 

mul ți.

In orele ei de odihnă studia filosofîa, isto
ria și teologia, legile țării. Mulțl nenoro
ciți, cari erau persecutați și maltratați în 
Francia pentru credința lor religiosă, se 
refugiau în Novara, unde aflau la densa 
ajutor și sprijin. Spiritul ei bogat afla tot- 
deuna mijloce și căi, pentru ca să delăture 
periculul amenințător. Mintea ei luminată 
și marea ei sciință promovară cultura su- 
supușilor ei, ridicară spiritul poporului și 
făcură să înflorâscă artele și sciințele.

Împăratul losif ILlea avu a mulțumi 
mult mamei sale împărătesc! Maria Terezia, 
care a fost una dintre cele mai eseelente 
femei pe tron. Când muri ea, chiar și duș
manul ei cel mai crâncen, Frideric U scrise: 
„Mortea împărătesei mi-a causat durere; 
ea a făcut onOre tronului și familiei ei; 
m’am răsboit cu densa, der n’am fost nici 
odată dușmanul ei”.

Dintre maximele marei împărătese 
amintim una asupra căsătoriei. Etă cum se 
esprimă ea cătră iubita ei fiică Christina: 
„Femeia e supusă în tote bărbatului și să 
nu aibă altă ocupațiune, decât să-i placă 
și să-i împlinâscă voința. Singura și ade
vărata fericire pe acest pământ este o că-
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Timpul cel mai potrivit pentru 
îngrășatul porcilor este atunci, când 
nu e nici prea cald, der nici prea 
frig, c.um e în lunile de primăvară 
și tdmna bunădra. Vara încă se în
grașă bine, decă au apă bună și cu
rată de beut și de scăldat, mai greu 
se îngrașă ierna când e frig, de-drece 
acesta le suge multă putere din ei 
și pe lângă aceea le îngheță și mân
cările mai curgăcidse, decă stau prea 
mult în trdcă. De aceea apoi peste 
iernă nici nu se pot îngrășa cum se 
cade, decât cu cucuruz, făină uscată 
și apă curată din isvor, după cum 
se îngrașă de pildă Ia cele mai multe 
mori din apropierea rîurilor.

Intre tote animalele de casă, nicj 
anul nu este așa lacom și mâncă
cios ca porcul, de aceea nici unul 
nu pdte ajunge cu grăsimea pe 
acesta. Der grăsimea unui porc mai 
atârnă și dela soiu (rassă) și dela 
vârstă. Astfel porcii mai tineri ca de 
un an, nu se prea îngrașă așa bine, 
de-drece ei mai mult cresc; tot așa 
nu se prea îngrașă nici cei jingași, 
cari umblă alegând mâncările. Mai 
buni de îngrășat sunt cei mangoliți 
și creți, cu urechile mari și pleco- 
șate, botul și piciorele mai scurte, 
trupul lung și perul creț. Aceștia se 
îngrașă ușor și curând și ajung la o 
mărime și greutate! însemnată.

Economul, care nu are pentru 
îngrășat soiul s§u de porci de curte, 
ci e silit ca se-și cumpere, trebue 
se bage bine de sâmă la cumpărat, 
căci cu porcul, care nu mănâncă 
cum se cade, va avea mai mult ne
caz, de-drece acela numai alege și 
strică bucatele. De aceea mai bine 
se cumpărăm porci dela cunoscuți, 
er când cumpărăm din târg, să luăm 
cu
le aruncăm porcului, ce voim a cum
păra, și apoi să ne uităm la el, că 
cum mănâncă: acela, care se repede 
curând la grăunțe, și le mănâncă 
iute și lacom, de bună semă, ca va 
ii bun și mâncăcios, eră acela, care 
vedem, că adună a lene câte un bon 
și și pe acesta îl mănâncă cu gura 
mdrtă cum se c|ice>, de bună semă, 
că nu va fi prea bun și mâncăcios.

Economul, care îngrașe porci 
numai pentru trebuințele casnice seu 
și de vândare întrJun număr mai 
mic, se folosesce pe unele locuri de 
anumite cotețe înalte, în cari se 
bagă porcii și se închid bine acolo, 
de unde nu se mai slobod pănă când 
nu se ucid. Metodul acesta de în
grășat este forte ușor pentru eco
nom, de-drece porcul e silit să stde 
tot acolo, să mănânce, ce ’i se dă

Doi și ceva grăunțe, pe can se

sătoriă fericită. Totul atârnă dela femeiă, 
care trebue să fiă plăcută, prevenitore și 
blândă14.

Sofia Dorothea, mama lui Frideric cel 
mare, avea un spirit puternic și o minte 
pătrun$ăt6re: Regele o iubea și o adora. 
El, al cărui nume umplea lumea, avea timp 
ca să dea atențiune și mamei sale. Când 
regele era în Berlin, mânca tot-deuna cu 
mamă-sa. Cu pălăria în mână, întră în ca
mera mamei sale și nicl-odată nu se aședa 
pe scaun, pănă când nu-i permitea ma
mă-sa, Ea însă cum îl vedea îi 
„Fiiule, te rog ședl11.

Un nume mare îșl câștigă și 
principesă, căreia nu ’i-se predisese
leagăn, că odată va deveni mama unui 
nem tinăr de principe, care să stăpânâscă 
țări puternice. Letiția Bonaparte, simpla vă
duvă a unui notar din Ajaccio, care după 
fuga ei din Cornea trăia necunoscută și 
nebăgată în semă în Marsilia, a devenit 
Madame Mere a impuriului napoleonic.

Vieța ei este o istorie întrâgă. Ea era 
o femeiă de o energiă bărbătescă și de o 
voință neînfrântă; egal pasionată în amor 
și în ură. Mișcătore sunt rândurile ce le-a 
dictat unei dame împărătesa-mamă: „Ne
poții mei, copiii mei mă rugau să mă duc

cjicea:

o altă 
lângă

și nu p6te veni tot în ușă, de câte 
ori ’i fome; nu este înse ușor pen
tru porc, 
cările de 
ci e silit 
rob, care 
înrîurință 
Mai bun e îngrășatul de afară din 
curte, când adecă porcul mai p6te 
face și unele mișcări și se mai pote 
și scălda din când în când.

La începutul îngrășatului se dă 
porcului mâncări mai puține și mai 
rele și numai cătră sfîrșit ’i se dau 
de cele mai bune și mai des. Când 
se nutresce cu grăunțe, ajung câte 
trei mâncări pe 4b de 9^ne sa înțe
lege, că atunci trebue se ’i se dea 
atâta mâncare, până ce se satură.

Pe timpul îngrășatului atât co
tețele, cât și trocile trebue se se țină 
în cea mai mare curățeniă, de-drece 
și acestea au o înrîurință fdrte în
semnată asupra îngrășatului; trebue 
se ’i se pună mai departe porcului 
de îngrășat din când în când și sare 
în lătură, care-i face nutrementul 
mai plăcut și mai ușor de mistuit. 
Când se îngrașă în mare, atunci se 
pune porcilor sdrobul de sare în 
curte ca la oi, de unde ling și rup 
când le trebue.

Când se nutresc porcii numai 
cu grăunțe, atunci trebue se li-se 
dea și apă curată de beut, er când 
nu mai pot sdrobi grăunțele, acestea 
trebue muiate seu măcinate, ca se 
le potă sdrobi mai ușor. Când porcii 
se îngrașă numai pentru carne, atunci 

vend îndată ce s’au 
cum se cțioe, er 
și pentru unsdre, 
seu vend numai 
că au pe ei gră-

fiind-că nu pote face miș- 
lipaă, nu se pote.scălda, 
a sta tot acolo ca și un 
stare apoi și are 6re-care 
asupra cărnii și grăsimei.

se ucid seu se 
încărnoșat bine, 
când se îngrașă 
atunci se ucid 
după ce vedem, 
simea de lipsă.

îngrășatul porcilor se privesce 
la sate, pe cele mai multe locuri, ca 
și o cumpănă, pentru măsurarea stă- 
rei materiale a unui econom, de- 
drece este în deobște cunoscut, că 
cu cât stă cine-va mai bine, cu atât 
îngrașă porcii mai bine și într’un 
număr mai mare, și din contră, cu 
cât stă cine-va mai rău, cu atât în
grașă porcii mai slab și într’un nu
măr mai mic, seu nu îngrașă chiar 
de loe.

I. Georgescu.

S^ejaras! șe
(Fabulă).

vatra lui stejarul sute de ani trăit’a,Pe
Și mândra lui coronă furtuni sute ’nfrun- 

[tat’a,
Când — după multe vecurl 6tă, că vede el,

la teatru. Tot-deuna am refusat și am pri
vit acesta provocare, ca o ofensă. Nici 
odată nu am putut eu înțelege dejosirea, 
în care am căcjut de când a murit împă
ratul14.

Napoleon avu o mare iubire față de 
mamă sa în tote timpurile. încă pe insula 
S-ta Helena rjicea el despre densa: „Ma
mei mele și bunelor ei principii am să 
mulțămesc eu fericirea mea și totul, ce am 
făcut bine14. Ambițiosul și cerbicosul titan 
mai curând o ascultă pe ea. decât pe orl-ce 
alt om și mai târdiu se căi amar, că de 
ce n’a ascultat de sfaturile ei în culmea 
puterei sale. Ea nu se amesteca nicl-odată 
în politică, ci rămase cetățeana din Hue 
St.-Demo. Cunoscută este frumosa ei scri- 
sore, pe care o adresă Suveranilor adunați 
la Aachen în 19 August 1818, pentru ca 
să amelioreze tragica sorte a lui Napoleon; 
tot atât de mișcătdre este și scrisorea cătră 
nurora ei Maria Louisa, în care rugă pe 
acesta să intervină, ca soțul ei să părăsescă 
acea climă ucigătore.

Pentru caracteristica ei mai amintim, 
că iubea forte mult lectura; când ochii îi 
slăbiră, punea pe o camerieră să-i cetăscă.

La ordinul nepotului ei Napoleon III, 
osemintele ei au fost depuse în Ajaccio,

Chiar lâng’a sa trupină, 
Că iese la lumină,
Mai sciu eu cum, de unde? — un fleac de 

[păducel.
Stejarul îl primesce cu suflet veselos 
Gândind: de și nu-mi [este de chiar nici

[un folos, 
îmi trec barem urîtul mai stând la povestit; 
Privind spre el der cjice: „să fii binevenit !u

Acela-șl suc de-acuma hrănit’a pe-amendoi 
Și păducelul șubred nu cunoscea nevoi, 
Căci mândrul lui tovarăș cu brațe tari 

[păzia
Furtuni să nu-1 atingă 
Dușmanii să nu-1 stîngă 
Cu gând rău și năpraznic când se apropia. 
....Un scut atunci stejarul: crengi mari în

[jos lăsa
Cât nici dușman, nici vifor pătrundere n’afla; 
Er’ când acum periclul departe era dus, 
De sore s’aibă parte, el le ridica ’n sus. 
Părtaș de-atâta grije creștea cel păducel, 
Der că ai scos, nu crede, oltoiu cumva 

[din el.
Sălbatec dela fire, sălbatec a rămas, — 
Cum fost’a el atuncea, așa este și acll... . 
.... Abia se ’nciripase și locu-i pare strîmt 
Și ură simte ’n sine, cum toți îngrații

[simt
In bine când se află și giugiuliți se sciii. 
Așa cel păducel
Fudul — amar de el, 
In chip și formă cercă 
Stricare, ca să facă:
Ortacului puternic — a vrașbii viclean fiu... 
Intâiu ghimpii și-ascute și cu înverșunare 
Și ură diavolescă, păreche care n’are,
In carne vie ’mplântă-i rănindu-1 tot mereu. 
In sus apoi se ’nalță a cresce vrând din 

[greu,
Mai mare decât dânsul să fiă cu orl-ce preț 
Și-atunci c’o lovitură să-l culce la pământ. 
Acesta și nu altul era-i gându ’ndrăsneț, 
Der firea rîde ’n sine de-așa un nebun 

[gând.
La rădăcină ’n urmă norocul îșl mai cercă. 
„Să-1 dau cu tot afară,
Sămânța chiar să-i piară14 — 
picea sumeț în sine și sapă, mereu sapă 
Cu furiă nebună, de patima-i orbit 
Numai se ved-’odată al său vis împlinit. 
Stejarul tace, rabdă, adl, mâne, 
Din nebunia-i tristă

*

di de cji
— dor’ soțul s’a trezi.
* *

A fi ori n’a fi, Domne, tu singur o poți sci,
C’un sfat însă din viăță și noi putem slugi: 
Tu păducel netrebnic mai bagă minte ’n

[cap, 
Căci prea ușor se ’mbordă carul |prea în- 

[cărcat. 
Stejarul și ’n cădere — stejar rămâne el, 
Turtesce și ’n cădere un fleac de păducel.

Koevary.

unde în anul 1857 ’i se ridică un frumos 
monument.

Regina Louisa de Prusia trebue încă 
pusă în rândul mamelor renumite. Ea a 
fost mare atât în fericire, cât și în neferi
cire. In situația cea mai tristă a vieții sale, 
când Napoleon sdrobise Prusia la Jâna, ea 
îșl afla mângâiere în credința în D-deu. 
Ea 4i°ea: Cred cu tărie în Dumnezeu și 
în ordinea morală a lumei, de aceea sper, 
că după timpuri rele vor urma timpuri 
bune.

Decă vom resfoi istoria nostră națio
nală, vom da și noi de mame nobile a băr
baților noștri mari. Cine nu cunosce dem
nele cuvinte, pe cari le-a rostit mama lui 
Ștefan cel Mare, când acesta rănit și în
vins se întorse la castelul seu? Dâr mă
rimea de suflet a mamei lui Michai Vi- 
tâzul ?

Geniala și augusta poetă Carmen 
Sylva în scrierea ei: „Femeia română14, a 
arătat în colorile cele mai 
mecatore, ce a fost femeia, 
ce influență deosebită a 
asupra destinului fiilor ei
și asupra desvoltărei nemului nostru ro
mânesc. l.'cu.

vii și mai făr- 
mama română, 
esercitat densa 
și prin urmare

Sjoc deschis.*)
Declarația.

Subscrișii poporul din Verendin, ca 
membri ai sinodului, comitetului paroohial 
și representanții oomunall, veniudu-ne la 
cnnosoință, oumoă iubitul nostru preot d-1 
George Ionescu e atăcat de un răutăcios 
și minoiuos în foia „Gazeta Transilvaniei 
Nr. 187 de Duminecă14, care espune multe 
murdării asupra persânei d-lui preot. In 
fața acestor minciuni ne mai pomenite- 
și scornituri tendențios?, deolarăm urmă- 
torele:

Declarăm în mod consciențios, oum-că 
noi suntem fbrte mulțămițl cu d-1 preot al 
nostru George Ionescu, oare de când să 
află în comuna nostră într’un timp sourt 
ni-a făcut multe bunătăți, conduoendu-n& 
ca un adevărat părinte sufletesc pe căile 
adevărate, deșteptând în noi necontenit 
simțul religios-moral și național și dându-ne 
esemplul bun în tdte direcțiunile ; săver- 
șesce s. slujbe D-cjeesoI în tdte Duminecile- 
și sărbătorile cu totă pietatea și evlavia, 
spre mulțămirea tuturora, ne scote din tore 
nevoile și numai lui D deu mulțămim, că 
ni-a trimis in mijlocul nostru un preot,, 
care ne conduce și ne păstoresce pe tote 
oăile, conform învățăturilor mântuitorului 
Christos.

Tot-odată declarăm, că tote espresiu- 
nele, respective îutrăga corespondență pu
blicată de un anonim sub numirea „Moș- 
neagul-1 în Nrul 187 al „Gaz. Trans.11 la 
adresa iubitului nostru preot d-1 George 
Ionescu, constă numai din minoiuul și scor
nituri t.endențidse cu soopul de a defaima 
pe iubitul nostru preot; er pe anonimul 
calumniator îl declarăm publice de om fără 
caraoter și de un minoinos infam.

Verendin, 10 September n. 1896.
Ienia Nicolae primar, Petru Ienia ju

rat și membru al oomitetului ; Teodor Bo- 
sioe, Petru Muntean, Alexa Bossioo epi- 
tropl; Meilă Veleseu jurat; Petru Cure^cu 
jurat; George Vellesou membru scolastio; 
Ioan lenea membru în oomitet etc. eto. 
[Urmăză încă vre-o 70 subsorierl.)

pe 
de

Tu r ii i to w c a.
Turnibuca. Ce nume ciudat!
Era numele tipărit pe firma contului 

care fata mi i adusese de la prăvălia 
unde tîrguiam.

Fata îmi spusese de mai multe-orl, că
tîrguie de la ni see greci, omeni forte buni, 
și carl vend mai eftin ca ori unde, și îșl 
întemeia spusele ei, pe motivul — că de 
câte ori se ducea cu copilul în brațe la 
băcănie, „grecii14 dădeau copilului în tot- 
dăuna câte o bombonă.

De șese luni de când tîrguiam de la 
prăvălia lui Turnibuca, nicl-odată nu fuse
sem curios să-l cunosc; de astă-dată însă,, 
m’am hotărît să-i fac cunoscința.

Colțul stradei Țăranilor, No. 27, pro
prietatea D-nei A...

Plec, er pe drum mă gândeso — să-i 
vorbesc chiar pe limba lui: e o legitimă 
mândriă să-i dovedescl străinului, că-i cu- 
noscl limba, adese-orl mai deslușit de cât 
și-o cundsce el însuși.

Ii die der pe grecește: Kalispera, Kirie 
Turnibuca, fără altă recomandație.

Turnibuca e mâi tînăr de cât mine: 
între 22 și 23 de ani, blond, statură po
trivită, priviri de o uimitore dulceță.

îmi răspunde românesce: Bună sera 
domnule, și mă poftesce să iau loc pe scaun..

— Am venit să-ți achit contul, ur
mez eu tot pe grecesce.

Turnibuca îngălbenesce, ca un om, 
care abia îșl pdte stăpâni mânia.

— Nu sciu limba asta, domnule, și mă 
iărtă, ddcă nu-țl pot răspunde.

— Se pote?!
— Am învățat’o, ce e drept — în 

școlă, der fiind-că urim pe greci, din pri
cini pe cari d-ta nu le poți sci, nu mi-au 
rămas în minte dintr’însa de cât nisce 
crâmpeie nedeslușite.

— Ce fel, dumneta nu ești grec?
— Cu părere de rău, nu.
— Atunci?
— Armân de la Pind — pe cari grecii, 

îi poreclesc coțowlahl, treba lor, — continuă 
Turnibuca; nouă ne place și acestă poreclă,, 
căci ne cunoscem cine suntem...

— Din ce loc, mă rog?

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate- 
sub rubr.c.i acesta Reda cțiunea nu ia răspunderea
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— Satului meu îi dice Vlaho-Clisura. 
Din geografie, cred că-i fi audit și dum
neata de comuna asta.

— Am s'mine hiu armân! Și eu sunt 
român, îi răspund, de astă dată în limba 
nostră macedoneană.

In ochii lui Turnibuca clăril o lacrimă, 
care-i scânteia printre gene. Privea la mine 
cu ochii lui cercetători, măsurându-mă ne- 
încredător și cu sfiiciune.

— Der dumneata cine ești, mă rog?
— Picurar’lu de la Pindu...
— A... dumneata ești Picurar’lu a nos

tru, vedl frate, de când tot audiam de acest 
nume; ce bine îmi pare, că te cunosc, ce 
bine...

Și mi-se recomandă:
— Gheorghe Turnibuca, fiul lui Ni

cola din VIaho-Clisura.
Se făcu un moment tăcere.
Un copil din mahala se au di la ușa 

prăvăliei.
„Grecule, dă-ml de cinci bani zahăr!“
— Poftim, îl audișl, Picurare! ea și 

d-ta toți greci ne die.
— Acesta nu trebue să te mâhnescă, 

disei.
— Cum să nu mă mâhnâscă, păcatele 

mele... Aș vrea s’o mântui odată cu rușinea 
acăsta, ce ne-au adus’o grecii pe capul 
nostru...

Vorbele lui Turnibuca păreau, ca de 
jeratec aprinse.

— pilele trecute, urma el, nu mai 
departe, cu proprietăresa mea, o femeiă 
de-altmintrelea destul de cultă, era să mă 
iau la certă: una două: grecule și er grecule!

Vine și mă ’ntrebă: „Ce mai veste po
veste ,de prin țâra ta grecdscă, domnule Tur- 
nibuchi?...“ Mă încerc să-i esplic un ceas, 
că suntem Români, vai de mine, că vorbim 
românesce, pentru Dumnedeu... De unde 
însă să te ’nțelegă cocona!...

Turnibucă pleca ochii în jos, apoi sus
pină a desnădejde.

L’am înțeles din prima vorbă: Un 
patriotism fanatic într’o inimă caldă; o 
adorațiune pentru tot ce este românesc, un 
suflet chinuit psntru-că nu i-se recunosce 
nici de cei mari, nici de cei mici, un drept 
divin: dreptul de a merita și el numele de 
Român și nu pe cel de grec, de care are 
onbre. Acesta era Turnibuca.

Stătusem la masă alături de el mai 
multe cesurl, și totuși nu-mi venea să mă 
despart de acest om.

Ceva mă țină legat de densul să-l 
ascult, să-mi povestescă și erășl să-mi po- 
vestescă, mai ales din trecutul lui, care îmi 
amintea de întrăga mea copilăriă, petre
cută pe munții și prin văile Pindului.

— Audi dumneata, urmă el: More 
bietu tata; membrii familiei nostre țin să-i 
facă o înmormântare vrednică de răposat. 
Șe ține un discurs — culmea ironiei — în 
limba grecescă vechiă: „Eonia i mnimi, le- 
ghete’, etelese ton vion tu macarios che arista* 
adecă „veșnica-i pomenire diceți-i; a sfîr- 
șit din vieță fericit și forte strălucit^.

Dascălul școlei, un grecoman înfu
murat, era, care căuta să se ilustreze cu 
prilegiul morței tatei, zăpăcind trista adu
lare cu nisce frase întortochiate pe cari 
nu le înțelegea nici densul.

„Sărmanii bmenl, cu capetele desco- 
oerite înaintea catafalcului, cu inimile sfâ
șiate de jale, perejend orl-ce răbdare în 
fața discursului acestuia, începură â se în 
;reba: „Nica nu bitisi?* încă nu isprăvi?..

Era cea mai mare insultă, ce se adu
cea memoriei părintelui meu; din totă cu- 
zentarea dascălului nu s’a înțeles de „adu
larea tristă“ nici o iotă. Dâr, în fine, sfîrși. 
Bietul Pinca, cel mai înfocat român din 
Flacho-Clisura, care cunoscuse pe tata, a 
zrut să rostescă două vorbe măcar, în limba 
îostră, în memoria celui dus. De unde! 
5’au repedit ca ulii asupra lui toți popii și 
btă tagma călugărescă.

— „Fugi cu limba ta cea afurisită14, 
,șa a fost apostrofat bietul Pinca de prea 
ifințl.

Acestea se petreceau la răspîntie. Fa- 
nilia ndstră ținea să se facă Jserviciul di- 
un la biserica românescă, Sf. Nicola; dâr 
le unde să te împotrivescl popilor greco- 
m iu! au pornit’o frumos spre biserica Sf.—.— or. pănă la —,—

Antonie, — cea grecescă — pentru moti
vul, că biserica nostră Sf. Nicola e afuri
sită de patriarhul din Constantinopol. In 
acele momente de nâgră jale, oui îi mai 
venea să provooe scandal? A trecut și acesta!

Tata fu dus la veșnica-i locuință, în 
bocetul femeilor nostre : oh, ce bocete, ecou 
al durerilor nemărginite ! Și-acum par’că-ml 
sună la urechi, de și sinistru, der mă ’nfior 
de duioșie, căci ele îl boceau în graiul nos
tru armîn, în ciuda popilor, cari mormăiau 
din nas pe: Kirie eleison.

Dăr nici în mormânt n’a fost lăsat 
în pace bietul tata! Familia ținea să-i sape 
pe o piatră epitaful în limba nostră. Nu, 
și aci împotrivire din partea popilor, și 
mai cu semă din partea eforilor bisericescl, 
agențl de-ai grecilor: „Fugiți cu limba acesta 
caterisită de Dumnecțcu; limbă de eretici bles
temați!*.,. Cu aceste vorbe spăriau pe femei 
să nu nemerescă, cât or fi ele, prin bise- 
rioa Sf. Nicola.

Dâr nici Pinca nu s’a lăsat mai pe 
jos. Mi-aduc aminte, deși e cam mult de 
atunci, numai ce-1 văd odată într’un cos
tum haiducesc, înarmat pănă în dinți.

— Ce ți-e mă gazdă Pinca ? așa îi 
cjiceam noi lui.

— Ce să fiă.... am să bag spaimă în 
Vlaho-Clisureneele nostre; mă duc jpe mar
ginea pădurei să țin calea tuturor femeilor, 
cari vor îndrăsni să mergă în del la Sf. An
tonie ; ce caută ele la greci ? N’avem noi 
biserica nostră? Nu le ’mpușc.... m’a ferit
Dumnedeu, nem din nemu meu n’a fost 
omorîtor de omeni, dăr uite așa, vroi să 
le sperii, se descarc câte vre-un glonț în 
vânt — așa că vădendu-mă, vor înțelege 
ele; una să speri-i e de ajuns ca să se ducă 
vestea.

Pinca nu glumea oând vorbea; și 
bine a prins planul lui Pinca: a doua și a 
treia Duminecă dela „atentatul lui Pinca“ 
de pe marginea pădurei, să fi vădut cum 
gemea biserica nostră de lume. Pinca însă 
veghea la postul lui, veclnio înarmat. Se 
făouse haiduc, pentru dragostea bisericei 
româ,nesol. Un apostol și jumătate, nu-i așa 
Picurare?

Acum însă vroi să mă răfuesc și eu 
cu ei.

A.... am cuvintele mele. Picurare nu 
din seniu urăsc pe greci eu, nu de geba 
mor de ciudă oând lumea îmi cjice „gre
cule*.

— Și oam ce gândesc! să fed ? l’am 
întrebat,

— Să merg la Vlaho-Clisura și să 
ajut la luminarea <5m°nilor noștri; și âoă 
am se te rog pe d-ta, să-mi faci o tălmă
cire a testamentului nou și vechiă în dia- 
leotu nostru: întoroându-mă voifi să le ci
tesc evanghelia din soorță pănă în sebrță, 
să pricâpă cuvântul lui Isus cu mic cu 
mare, să se stîrpâscă odată pentru tot- 
dâuna greoismul, cel puțin din comuna 
mea.

Și orecjl să reușescl ?
— Acolo vcA isbuti, o, nu mă îndoesc 

de asta; numai aci nu cred să reușeso nici 
odată.

— Ce să reușescl aci?
— Să conving pe cocona proprietă- 

râsă că sunt Român!...
Și Turnibuca oăcju din nou pe gân

duri, deveni ârășl melancolic.
Așa rămâue cesurl, 4*le întregi.
Der de câte ori mă vede, figura lui 

ia o expresie oiudată, ochii lui strălucesc 
de bucuria, îmi strînge mâna ou căldură 
și ’1 aud: !

— Ah, ce bine ’ml pare că și tine hi 
armân !

(„Povestea Vorbii11). Petru Vulcan.

Târguî de rimătorf din Stoinbruoh.
Starea rîmătorilor a fost la 

17 Noemvre de 5252 capete, ia 18 Nov. an 
intrat 890 oapete și au eșit 173 capete ră
mânând la 19 Nov. un număr de 5969 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurdscă v e ohe 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea del a 
—.— or., pănă la 56*/2 cr., de mijloc dela 
—.— cr. pănă la —.— cr. ușdră dela 

or.

Convocare.
Membrii însoțirii „Buna însoțire 

de credit și depuueri în comune Feleacul- 
săsesca prin asta se convbcă la adu
narea generală, ce se va țin6 la 29 
Noemvre 1896 s. n. la 10 6re a. m. 
în comuna Feleacul-săsâsc, pentru 
completarea statutelor după rece- 
rința tribunalului reg. ung. din Dej 
de sub N-rii 4704 și 6870 ex 1896.

Feleacul-săsesc, la 16 Nov. 1896.
Mihaiil Baciu. Ștefan Todoran.

din 18 Noemvre n. 1896.

OâAend.arvil septem.ân.ei.

NOEMVRE. are 30 «jile, BRUMAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

10 S. ap. Olimpiu
11 M. Mina și Vict.
12 f S. păr. loan
13 f S. loan Crisos.
14 f Sf. ap. Filip
15 S.m. Gurie Sam.
16 S. ap. și ev. Mat.

22 Cecilia
23 Clemente
24 Ioan botez.
25 Catarina
26 Conrad
27 Virgiliu
28 Rufus

Bursa de București

SCOMPTURl:

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1876 5% APT.- Oct 100.'/,
B.enta amortisabilă ... . . 5% 99.—

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan,-luL 100.—
„ „ din 1893 5% 100.—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5“/n Apr.-Oct. 95 V,
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. lan-lulie 87 7S
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/c ii n 87?/4
,, „ (Imp. de 274 m. 1890 4°/0 87.7,
„ „ (Imp. de 45 m. 189 L 4°/o 87.7,
„ „ fim. de 120 iul. 1894 4»/n 87 7,
„ „ (Im. de 90 mii. 1896 *7n 85-7.

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67o Mai-Nov. 101 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 287.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 50/0 lan.—iul. 96.'/,

„ „ ,. din 1884 5% Maî-Nov.
„ „ „ din 1888 &7o iun,-Dec, —.—
., „ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 97 7,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57. lan-lulie 94.7.
„ „ urbane BucurescI 67. n jî —.—

67. n n 90.7.
„ ,, n Iași . . &7o n » 85«—

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o
V.N.

« n a

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1825.
Banca agricolă.......................... bOO 150 v. 228.—
Dacia-B.omânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 447.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 482-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 310.--
Soc. Rom. de Oonstr. uit. div.151. 250 211.-
Soc. 'Rom. de Hârtie uit, — 100 —....
„Patria4 Soc, de asig. uit d. 4 lei 100 H H 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ „ 2 em. n. d. 0 100i. D >1 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei dOu —,—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,,/' i0:j0 » »
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

AĂ 600.—
20.16

Banca naț. a Rom. 6% Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67o Petersburg . . 47,7o
Casa de Depuneri 57, Berlin .... 6/a
Londra .... 87n Belgia .... 37o
Viena ...... 4.— Elveția .... 47,

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 5 50
]1 Grâu mijlociu . . 5 30

Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 60

)) Săoară friimbsă . . 3 80
Săcarfl mijlociă . . 3 50

p Orz frumos . . 3 30
J» Orz mijlociu . . . 3 10

Ovăs frumos . . . 2 40
î J Ovăs mijlociu . . 2 10

Cucuruz .... 3 60
3 j Mălaiu.................... 4 —
) ) Mazăre.................... 7 —

Linte . . . • . 12 50
Fasole................... 6 —

H Sămânță de iu 8 —
j) Sămânță de cânepă . 5 —

Cartofi.................... — 75
Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 44
13 Carne de porc . . . — 48
»» Carne de berbece . . — 28

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

£JBas*su8 Sa Siwsa din
Din 20 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ • • • 122.15
Renta de corone ung. 4% • • • 99.23

Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 100.85
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.30 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.13 
fmprum. ung. cu premii .... 151.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr.........................101.33.
Renta de argint austr......................... 101.30
Renta de aur austr..............................122.60
Losuri din 1860 ......................... 144.25
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 938— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 402.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 367.50
N&poleondorI............................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.82'/2
London vista....................119.95
Paris vista................... 47.50
Rente de eorâne austr. 4%. . . 101,05
Nete italiene........................  45.15

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 18 Noemvre n. 1896.

Semințe n
1 5 g s,

Prețul por
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenesc 81 8.35 8.40
Grâu dela Tisa 81 8.45 8.50
Grâu de Pesta 81 8.40 8.45
Grâu de Alba-regala 81 8,40 8.45
Grâu de Bâcska 81 8.45 8.55
Grâu ung. de nord 81

CC +3 O O Prețul par
Semințe vechi ă m IOO e.hilgr.

ori nouă ®«O B, d«lu pănă

Secară 70—72 6.85 6.90
Orz nutreț 60-62 4.10 4.45
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bera 64.66 6.50 8.—
Oves 39.41 5.65 6.10
Cucuruz bănăț. 75 — e_
Cucuruz alții soiu 73 _ _
Cucuruz 33 — _ f_
Hirișcă H — . —

Ouraul
Frudaoteiliv. B 0 n i 1

dela pâLUl

Sam. de trif. Luțernă ungur. 44.- 48.-— transilvană — _
— bănățână —

roșiă 36.- 40.-
Olan de rap. rafinat dnplu
Oleu de in _

s Uns. de porc dela Pesta 56.50 57.-a dela țâră _ #.
Slănină sventată 51,7 5 52.25

ă afumată 57.- 57.—
0 Său _ # _  __

Q Prune din Bosnia în huțl 15.- 15.50
D din Serbia în saci 14.75 15.20

© Lictor slavon nou 18.- 18.50
n bănățenesc 15.- 16.50•B Nuci din Ungaria

(S Gogoși ungurescl
Hi serbesci

Miere brută ___
î) galbină strecurată - w . _ _

Ceară do Rosenan
Spirt

ti
brut *
Drojdiuț® de spirt

Cursul Sosurilor privats
din 18 Noemvre 1896

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 20 Noemvre st. n, 1896.

cump. vinde.
Basilica . . . 6.70 7.10
Credit .... 199.— 200—
Clary 40 fi. m. c. 57.— 58—
Navig. pe Dunăre . 140.— 144—
Insbruck .... 27.25 28.25
Krakau .... 28.- 28.80
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 58.50 59,50
Palfiy .... 57.75 58—
Crucea roși® austr. 18.— 18,80

dto ung, , 10.— 10.60
dto ital. . 11.50 12—

Rudolf 22— 24—
Salm .... 69.75 70.75
Salzburg . 26.75 27.75
St. Genois 71— 72—
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 4'/,7o IbO m. c. • 145— 150—

dto 4% 50 69— 73—
Waldstein 60— 62.—
Serbesci 3% 34.50 35—

dto de 10 franci __ t__ __ _
Banca h. ung. 47a 121.50 122.50

Cimrsul pieței ■
Din 21 Noemvre 1896.

Banonote rom. Camp. 9.47 Vând 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vând 9.46
Napoleon-d’orl Camp, 9.51 Vând. 9.5.6
Galbeni Camp. 5,62 Vând. 5.64
Ruble rasescl Cump. 126. — Vând
Mărci germane Cump. 58.30 Vând, 58.80
Lire tureeacl Cump. — — Vend. —.—

Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Proprietar; o?. Aurel f
Redactor responsabil: Gregorio ffifflaior.



Pagina 8 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 248—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, că Comuna mare Turcheș 
(Săcele) VfiMSle pe calea licitațiunei 
publice și de oferte o parte din pă
durea așa numită Szăros-TOmos con
form planului de pădurit aprobat. 
Anume:

5560 trupine brad, cari fac 8278 
metri cubici. 696 trupine brad mo- 
litv, cari fac 1358 metri cubici. 1440 
trupine de fag, 3763 metri cubici. 
Total 7696 trupine, cari împreună 
fac 13394 metri cubici. Bradul este 
prețuit cu 4063 fl. 50 cr., molitvul 
cu 475 fl. 50 cr., fagul cu 564 fl. 
40 cr. Cu totul 5103 fl. 40 cr.

Prețul de strigare se fixeză cu 
5103 fl. 40 cr., care se va plăti în 
doue rate, anume: la subscrierea 
contractului jumătate, er cealaltă 
jumătate se va plăti când pădurea 
va fi de jumătate tăiată.

Ofertele provăfiute cu timbru 
de 50 cr. și 10% din prețul de stri
gare ca vadiu sunt a se înainta sub
scrisei primării comunale până la 
începerea licitațiunei verbale, care 
se va ține în 10 Decemvre st. n. 
1896 la 11 ore a. m. la fața locu
lui în Szâros-Tomos.

Beflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Se observă, că sus numita pă
dure se află în depărtare de '/2 oră 
dela stațiunea căii ferate Timiș.

Condițiunile de licitațiune și de 
esploatare se put vede în orele ofi- 
ciose la nrimăria comunală din Tur- 
cheș,

Turcheș, 8 (20) Nov. 1896.
Primăria comunei Turcheș.

Giro Szâsz Andrâs. Domokos îstvân.
primar. (1 — 2.) notar.

K,

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine! 

/«k Remontoir-nikel fl. 8.50 ;
Remontoir-argint 8m,/10o() h-6 ; 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri :fl. 10, cu 16 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- 
ker) mers de anker străluci-

S tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
ij de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile 
j| fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații 
| despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
Iii și argintării se trimit gratis și franco. — Ce 
M nu convine se schimbă seu se dă prețul 
[ îndărăt.

| Eug. Karecker Uhrenfabrik,
94. Bregenz an» 6Em«Sea»see.
ss®-' Garanție de doi ani. -TPa

111,1—12.

&

zVassill Perloff și Fii
Ml c s k v a

Liferanții curți în Rusia și străinătate, 
©iferitc sjpeeiî «Se: 

w Ce« escelent
în pachete originale rusescl, cu prețui! 

originale, să capetă numai la 
Joh. Perl’s Sohn în l^osecs,

Turoizer Comitat, 
însemnarea prețurilor 

la cerere grătis.

ăl
io

PUBLICAȚIA
Pe temeiul §. 33 art. de lege 

XXII din anul 1886 se aduce la cu- 
noscință publică, că qpuîisia însărci
nată. cu conscripția viriliști- 
1 o r va țină ședința publică 
1 a 25 Novembre 1896 după prânc}. 
dela 3 până la 5 ore.

Păte fie-ciDe a examina listele, 
eventual a înainta și reclamații.

Brașov, în 18 Nov. 1896.
Comisia conscripției viriliștilor

G. ScStEeS, 
1114,1—2. președinte.

r 11.31.50
L fl. 49-

Caranjîe 
5 am.

Mașini de cusut Wertheim
cu înpunsetură duplă.

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 
loco Wâeaaa în totă monarchia Aus- 
tro-Ungară.

Mașină do picior fl qr ro
braț înalt.

Mașină de mână
braț înalt.

Mașini cn cora- 
rabinte rotnnie.
Timp de probă

30 gîle.
Ori ce mașină, care în durată 

de 30 dile se va dovedi de bună, 
o primesc îndărăt pe spesele mele.

Prețul curant și mostre cu
sute stau la disposițiă

Casa de export Mașini (le cusut
L O C5 8 S S t «• a 18 S Sj

firma protocolată la tribunal comerc.
Liferantul reuniunei a amploia- 

ților de stat.
Wiena, IV., Margaretheiistrasse

„Ni-. 48 b e.“ 1100,2—5.

t

PUBLICAȚIE
se deschide a XIX.

LOTERIE REG. UNG. A STATULUI DE BINEFACERE,
a cărei venit curat în urma decisiunei Maiestăței Sale c. r. apostolice din 4 
Octomvre a. c. se va împărți yi0 : 1) fondului ce se va crea peutru ajutorarea 
amploiaților de stat lipsiți, văduvelor și orfanilor; 2) Asilu „Stefaniei“ în Kezdi- 
Vâsârhely; 3) Primul Asii de copii în Budapesta; 4) Mensa academică din CJu'șiu; 
5) Reuniunea pentru Colonia Copiilor în timpul feriilor; 6) Reuniunea Crucei 
albe; 7) Spitalului ce se va înființa la Cirkvencina; 8) Reuniunea pentru gră
dini de copii în Budapesta. Cu y20 se va împărtăși: 9) Reuniunea Spitalului 
Elisabeth din Budapesta; 10) Casa Orfanilor din G-yornâdorvâros; 11) Casa or
fanilor din Nagyvărad și 12) bucătăria poporală din al VII-lea cerc Budapesta.

Loteria acăsta are câștiguri 3282 și după planul loteriei representă suma 
de 169,000 111. și anume:

cu
71
7)

T)
71

71

1 Câștig principal
1 „
1 n
1 Câștig
1 „
1 „

71 

n 

n

71

71

fl.

n
71

77

71

71

60,000
15,000
10,000

5000
4000
3000

2 Cășt.
4

20
50

200
3000

7) 
n 
n 
n 
n

2000
1000
500
100

50
10

fl.
w

71

n

71

71

costă 2 fi. v. a.
— la tote oficiile 

în Viena. și la or
ganele încredințate cu vendarea losurilor în orașe și comune mai însemnate. 

Budapesta, 4 Octomvre 1896.

â
n

71

71

77

77

Tragerea loteriei va fi în 28 Decemvre 1896. 1 los
LosurI se pot căpăta la: Direcția Loteriei în Budapesta

de loterie, sare, și la cele mai multe oficii poștale „Mercur"

li'-I 
Hi

Direcția Loteriei reg. ung.

iii

ii

i

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvoral ^MATiLEA“ de Bodok, 
cave după experiențele făcute sau dovedit ca 0 apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COSattarbas'l 
de mistuire, maladiele stomacului, a rhiBchi- 
lor, a beșicii udului și ale cabanelor respira
tele etc.

WSF IBorviz de gsrsmasi rang “"W 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—-va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în E2ras®v: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Silbiisii, Ssglusșoira și în s la D-l I. B. Misseibacher
sen., în : la Segesvăry es tărsai, în S&evas la Balog Gyula, 
în ©H’eșties Ia Nemeth Jănos.

Cu t6tă 9tima:
Administratiunea isvonihi

„ML A T I & » A.“ 
TOSEF

(comit. Hăromszek). Bodok. (Transilvania).

1025,39—100

fâooooggg

parisîene,

Imitații 
de Diamanturî

l!

1

SegaU în aur și argint veritabil.
întrece tdte imitățiile de pănă acum în lucire, ace de l»s*®ș , cercei, 

inele, nastwrl coliâere, podobe de per, pentru teatru, baluri, soarele. 

10916_6 Zur Brillaiiten-Koiiigiii,
WSEfJ, AdSergasse Nr. 3.

CaUaînge iînstrate eu prețuri, se trimit gratis și franco.
ajts=».

■area bancrută!
New-York si Londra n’'iu lăsat neeruțat nici continentul europăn și 

marea fabrica do argintăria s’a vădnt necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in schimbul unei răsplate mic! pentru munoă. 

unt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare or! cui, fiă bogat, ori sărac, urmâtdrele 
, obiecte pentru mica sumă de fE. $.60 și adecă:

1

I

7

j

Eu imit
cuțite fine de masă cu lamă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american.
lingură de argint pentru supă 

patent american, 
Tole cele 44 de obiecte sus 

fl. 40 și acum ee pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care îșî păstreză cold- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garantăză

Cea mat bună dovadă, că acest inserat 8MS e șarlataniăJ; 
mă simt îndatorat în public, că ori cine, oărum nu-i convine rnarta 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trăcâ cu vederea ocasui- 
uea ae-ăsta favorabilă, de ași procura uoestă garnitură pomposă, 
oara eu deosebire se pot.rivesoe pentru 

d® esieta fi ml m, 
dar de nuntă și în ori ce gospodăriă.

S>epou majMaâ Sa A. HIRSCRBERG-S
Haupt-Agentur der vereinigten amerik.

Telethon Hr. 7114. Patent Silber-waarenfabriken.
WIEN, II., KeenS»ran«Ststrs&sse i9/b.

Se trimite numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei înainte.
Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: 
Esiî-sts «Sin serisws-ile de reewnoseință.

Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea gamiturei, și se’ml mai tri
miți încă o garnitură de 44: bucăți de argint patent american cu ram- 
bursă. Bozovics, comit. Krasso-Szdreny 18/7. 1896.

Keresztes Săndor, fîsolgăbirău. 
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta.

Cu garnitura sunt forte mulțumit. Ve rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyâ’.’i născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri.

Baron lulius Nyări.
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lingură ae argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc!, 
candelabre de masă, 
strecurăidre pentru oăiă, 
zaharniță,

44 bucăți la un Io ? fl. 6 60. 
amintite au costat mai îuainte
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Tipografia A. Murssianu, Brașov.


