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Lucrările Sinodelor.
Am promis în numărul trecut 

de Duminecă, că vom da un resu- 
mat despre lucrările Sinodelor diecese- 
lor provinciei bisericei române gr. or. 
din Transilvania și Ungaria, arătând 
hotărîrile cele mai principale ale 
acestor Sinode. începem dâră cu:

Sinodul archidiecesan din Sibiiu»
Prima ședință s’a deschis în Dumineca 

Tomei, 9 (21) Aprilie. S’a ales biroul și 
diferitele comisiunl, se presentară diferitele 
raporturi și rugărî, cari s’au predat comi- 
siunilor respective pentru studiare, âr la 
urmă s’a esprimat, prin sculare, condolen- 
ță din incidentul morții metropolitului Sil- 
vestru-Morariu din Bucovina.

Ședința a doua s’a ținut Luni, dâr în 
acestă ședință s’a lucrat puțin, din causă, 
că comisiunile încă nu erau gata cu lucră
rile lor.

Ședința III, ținută în 11 (23) Aprilie. 
Deputatul sinodal Zah. Tatar din cerc. 
XVI al Sighișorei îșl depune mandatul, 
urmând a se alege alt deputat în acel 
cerc. Se presentă raportul consistorului în 
causa scoterei în fiă-care di a „Telegrafu
lui Român1', care s’a predat comisiunei or- 
ganisatdre. Se verifică deputății nou aleși 
Dr. Petru Șpan pentru cercul Clușiu, și Po
mul Anucuța în cercul Ilia, âr verificarea 
deputății or Dr. V. Gupșa în cercul Solnoc 
și lean Măcelar în cercul Săliștei s’a amâ
nat, având de a-se face nouă cercetări 
asupra decursului alegere! lor.

Urmeză la desbatere raportul general 
al Consistorului ca senat plenar, în care se 
constată între altele, că din Fundațiunea-An- 
dronic s’au împărțit pentru an. 1895 urmă
torele ajutore: la 64 învățăcei câte 30 fl., 
la 14 sodall ârășl câte 30 fl., âr la 24 
măestri, adecă sodall în condițiunl de-a se 
face măestri, câte 60—100 fl. Peste tot, la 
102 persâne s’au dat ajutore în sumă de 
3900 fl., adecă cu 60 fl. mai mult, ca în 
anul trecut. Discuțiune mai lungă a pro
vocat partea aceea din raportul consisto
rial, în care se vorbesce despre lucrările 
neisprăvite la finea anului 1894 (al căror 

-număr era de 1714) și despre afacerea ase
sorului consistorial Nicolae Cristea, și a 
profesorilor seminarian Dr. Daniil P. Bar- 
cianu și Demetriu Comșa, despre cari seim, 
că au fost condamnați la închisore de 
stat în procesul Memorandului.

Despre d-1 Cristea, care după sufe- 
rirea închisorei de 8 luni s’a reîntors la 
oficiul său, se dice în raport, că Consisto- 
rul l’a lăsat și mai departe în slujba de 
mai ’nainte, dâr desaprobă amestecarea 
lui în afaceri politice și-l opresce tot-odată 
de-a se amesteca în ast-fel de lucruri în 
viitor, âr afacerea salarului său, oprit din 
partea guvernului, a rămas să se reguleze 
pe basa normelor esistente și a unui conclus 
consistorial, după care celor judecați pen
tru delicte politice li-se subtrage jumătate 
din salar pe timpul absentării lor dela o- 
ficiu. Cât pentru d-nil Barcianu și Comșa, 
se spune în raport, că guvernul a porun
cit anume, ca amândoi să fiă trași în cer
cetare disciplinară după eșirea lor din în- 
chisore.

Ședința IV, din 12 (24) Aprilie. Sino
dul îndrumă Consistorul, ca în viitor să 
nu mai rămână așa îndărăt cu lucrările 
sale, er președintele să îngrijâscă, ca fiă- 
care din Consistor să-și împlinescă aface
rea sa la terminul dat. Urmeză apoi afa
cerea Cristea, care s’a desbătut în ședință 
secretă. D-nii I. Popea, Aug. Nictfră și V. 
Damian au făcut fiă-care câte-o propunere, 
protestând în contra dojanei, ce ’i-s’a dat 
d-lui Cristea din partea Consistorului și 
cerând, ca Consistorul să nu sufere, ca 
guvernul unguresc să se amestece în tre- 
bile bisericei nostre. In înțelesul acesta 
a vorbit și domnul I. C. Panțu, der înza- 
dar, căci punendu-se afacerea la vot, lu
crul a rămas așa, precum a hotărît Con
sistorul.

Ședința V, dela 13 (25) April. Se face 
o dare de sâmă asupra raportului general 
al Consistorului ca senat bisericesc. Din acest 
raport însemnăm următorele: Clerul în
treg al archidiecesei constă din 967 per- 
sone; între aceștia sunt: protopresbiterî 
tractuall 28, administratori protopresbite- 
rall 5, parochl 793, administratori paro- 
chiall 17, capelani 70 etc. Au răposat anul 

trecut 24 preoți, s’au chirotonit 25, dintre 
cari 19 au fost clerici absoluțl cu califica- 
țiunea obicinuită, er 6 au fost clerici ex
tra-ordinari, pentru parochii mai slăbuțe.

Comune biserioescl au fost în archi- 
diecesă 1239; familii: 162,893 ; suflete:
729,111, adecă mai mult cu 5264 suflete 
ca în anul trecut. In tote protopopiatele 
poporațiunea se sporesce, afară de proto
popiatul Făgăraș, Gfeoagiu II, Hațeg, Lup- 
șa, Mercurea, Sibiiu și Treiscaune, în cari 
a scădut cu 1889 suflete. Mai mult a scă- 
4ut poporațiunea în protopopiatul Făgăra
șului. Sciu ceti și scrie în archidiecesă 
181,154; numărul părechilor cununate a 
fost 5376, al căsătoriilor mixte 417, cu to
tul 5793. Numărul convețuirilor nelegiuite 
3570, mai mult cu 284 ca în anul de mai 
’nainte. Nascerl: 27,926, între cari nelegiu- 
te 1804. MorțI: 22,073. Au trecut dela alte 
religiunî la gr. or. 129; dela gr. or. la 
alte biserici 57. Biserici nouă s’au sânțit 5.

Secțiunea teologică a seminarului An- 
dreian a fost cercetată de 70 clerici ordi
nari și 6 estra-ordinari, — cu 10 mai 
mulțl, ca înainte. Dintre clerici 9 au avut 
esamen de maturitate, 4 câte 8 clase gimn., 
5 câte 7, 48 câte 6, er 4 câte 4 clase și 
cursul pedagogic. Toți clericii au fost in
terniști și au plătit câte 100 fl. la an.

Procese matrimoniale au întrat 148; 
s’au resolvit cu divorțiu 128.

Urmeză darea de sâmă asupra raportului 
Consistorului ca senat școlar, din care în
semnăm următorele:

Suma tuturor copiilor obligați a cer
ceta școla poporală a fost 107,953 ; au cer- 
cetatșcdlaîn semestrul I: 67,874seu 62%; 
în sem. II: 62,013 seu 57%. In asemănare 
cu anul de mai ’nainte se arată la cei obli
gați a cerceta școla o crescere de 36C4, 
la cei cari au cercetat școla în sem. I o 
crescere de 2781, er în sem. II o crescere 
de 1289.

Edificii școlare sunt 801; dintre aces
tea 633 corăspuncletore, âr 168 necorăs- 
pundetore, — cele dintâi s’au sporit cu 17, 
cele din urmă au scăcjut cu 29. Averea miș- 
cătore și nemișcătore a școlelor face 
1,223.656 fl. (o crescere de 5,643 fl.) Veni
tul total al școlelor este 111,719 fl. la an 
(crescere: 21,334 fl.)

Salarele dau învățătorilor suma de: 
254,140 fl.; socotit mijlociu se vine pe un 
învățător 252 fl. Dintre 1245 comune bi- 
sericescl susțin școle proprii 743. Dintre 
502 comune, cari nu susțin școle proprii, 
sunt afiliate la școle gr. or. române din 
parochii matre 241, la școle gr. cat. ro
mâne 48, âr elevii din celelalte 213 co
mune bisericescl sunt siliți a cerceta școle 
străine, mai numai ungurescl. Numărul to
tal al școlelor s’a împuținat cu 28 din cau
să, că prin îmulțirea salarelor învățătorescl, 
în multe locuri au fost silite a se uni câte 
2 comune spre a susțină o școlă. Numă
rul total al învățătorilor e 887, dintre cari 
441 definitivi și 446 provisorî.

La esamenul de calificațiune al învă
țătorilor din 30 Iunie a. tr. au fost ad
miși 23 candidați. Comisarii guvernului 
unguresc însă au declarat, că în puterea 
poruncii ministeriale din 30 Iunie 1893 nu 
va suferi nici de astă-dată la facerea esa- 
menului din limba maghiară pe absolven
ții cursului teologic și pe candidațil pre
gătiți pe cale privată. Der comisiunea con
sistorială i-a esaminat și din limbă ma
ghiară, hârtiile le-a trimis la Consistor, er 
Consistorul a înaintat afacerea ministrului 
de culte, cerând deslegarea ei în înțelesul 
legei de instrucțiune, dâr ministrul nici 
pănă astădl n’a răspuns nimic.

Acestă dare de sâmă s’a luat la cu- 
noscință cu adausul: 1) ca Consistorul să 
ia măsuri de-a se propune și lucrul de mâ
nă în secțiunea pedagogică a seminarului; 
2) în privința esamenelor de calificațiune 
învățătorescl, Consistorul să câră încă-oda- 
tă dela ministrul de culte și instrucțiune 
publică, ca să resolveze cât mai iute acâs- 
tă afacere; 3) Pentru visitarea șcdlelor să 
se trimită comisari cât mai des și în mai 
multe părți ale archidiecesei. 4) Dedre-ce 
ministrul dase poruncă, ca studiul limbei 
maghiare să se propună in școla comercială 
din Brașov în limba maghiară, er Consisto
rul a și cerut dela autoritățile numitei 
școle, ca să se supună acestei porunci, — 
Sinodul a hotărît, ca Consistorul să pro
testeze contra acestei porunci și să câră 
a-se lăsa lucrul precum a fost și înainte.

Ședința VI,dela 14 (26) April. S’a a- 

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Revedere.
E nopte! — mănăstirea dorme, 
in ea ’i o liniște de morțî, 
Dor singur vântul de mal cârcă 
Pe la bătrânele ei porțl.

Și luna luminând din ceriurl 
Locașul trist, posomorit, 
S’ascunde ’n nori îngălbenită 
De-atât pustiu, de-atât urît.

Intr’o chilie afumată
De flacără de untdelemn, 
In jurul unul mort țin strajă 
Făclii în sfeșnice de lemn.

La cap o maică ’ngenunchiată
Ii face sfintele cetiri,
Ș’atâta jale stă în carte
De-’i numai lacrimi în priviri.

Din când în când îșl uscă ochii 
Pe ei cu mâneca trecând,
Ca er’ să-’i scalde ’n lacrimi calde

Culese tot din sfântul rând.

Chiar și luminile ’nșirate
Pe marginea sicriului
Din când în când stropesc cu lacrimi 
In tristul chip al mortului.

Sărmanul! erl de diminâță
Sub portă ’ntins a fost găsit;
De omeni părăsit — la urmă
Și sufletul i’a p răsit.

Și maicele au plâns de jale,
Din scânduri i-au gătit sicriu,
Să aibă măcar mort odihnă
De n’a putut avea, ca viu.

Și cum stă maica ’n genunchiată, 
îșl lasă cartea ’n polă lin, 
Simțind în suflet durerosă
O amintire, ca un spin :

De mult, de mult — în tinerețe
Ea a fugit dela bărbat,
Așa setdsă de vieță
Și iubitore de păcat;

Dâr n’a ținut atâta visul 
Bogat în patimi și plăceri,

Din el căința a trezit’o 
Cu sufletul numai dureri.

Și s’a ’ndreptat spre mănăstire 
Să între ’n câta de surori, 
Ca sufletul să-și lecuâscă 
De-atât amar, de-atâțl fiori.

De-atuncI în rugăciuni cerșesce 
Ertare sfântului altar —
Dâr vrednică el n’a aflat’o
De-o di de liniște măcar.

Dâr cum stă ’n gânduri i-se pare, 
Că mortul geme, s’a mișcat — 
Ea se ridică ’nfiorată,
Se uită . . . ? zace nemișcat!

Cu târnă mâna îșl întinde
De’i trage giulgiul din obraz —
Pe el atâta suferință
E scrisă și atât năcaz.

Și cum privesce ’n față mortul 
Strigând ea cade deodat’, 
Căci recunocse ’n el, sărmana, 
Pe-al ei nenorocit bărbat.

Brașov. I. Priscu.

Floricica Codrului.
Legendă de C. Stamati Ciurea.

I.
In timpul robiei poporului rusesc, ge

meau sub al ei jug apăsător opt-decl de 
milione de suflete pe un teritor întins, în
cepând dela zidurile Chinei până la malu
rile Nistrului, un teritor colosal în mărimea 
lui. Boerul era servul Țarului, âră poporul 
de rând sclavul boerului.

Acea epocă plină de desfătare era fe
ricită pentru boerimea nobilă, care se fo- 
losia în plin de puterea mai că nemărgi
nită, ce o avea peste robii săi... Boerii 
trăiau în orgii și în risipă, negândind la 
interesele patriei, chibzuind, că dâcă tere
nul lor este neatârnat și robii supușii lor, 
trebue să fie țâra în bună orenduâlă. Eră 
la cas de răsboi cu Turcul păgân, boerimea 
ducea la căsăpiă legione de robi pentru 
statul militar, și cu asta scăpau de dato- 
riele lor în cas de răsboi față cu țâra, di- 
cend, că sângele nobil trebue păstrat în 
țâră, ca un product scump, âră nu vărsat 
în luptă de-a valma cu mojicii, ba încă cu
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Ies ca profesor la seminarul archidiecesan 
d-1 Dr. Remus Boșca, âr d-1 Matei Voi- 
leanu a fost ales asesor ordinar în sena
tul bisericesc. Tot-odată s’a decis, ca con- 
sistorul, care n’a făcut nici un pas pentru 
a scote dela stat salariele, la cari au drept 
urmașii a doi profesori seminariall, morțl 
în 1892 și 1893, așa că ei au trebuit să 
fiă plătiți din fondul seminariului, făcend-i 
acestuia o pagubă de 3408 fl. 4 cr., se de
cide, ca Consistorul pe răspunderea propriă 
materială și fără nici o întârziere să facă 
pași pentru încassarea sumelor, ce se cuvin 
a se scote din visteria statului.

Ședința Vll-a dela 15 (27) April. 
Deputatul Aug. Nicoră cere dela pre
ședintele Mitropolit unele lămuriri asupra 
vorbirei sale de deschidere. Președintele 
dice, că nu se simte dator a răspunde, 
înțelesul vorbirei sale îl lasă la princepe- 
rea membrilor din Sinod. Fiind vorba despre 
tipografia archidiecesană, care are un fond de 
100,000 fi., se constată, că acesta a lucrat 
anul trecut cu o pagubă de 2237 fi. 35 cr., 
deși în buget a fost prevădut un venit de 
2600 fi. Prin fostul director al ei, Stefan 
Dimitriu, tipografia a fost păgubită cu 
668 fi. 10 cr. Se hotăresce a se încassa în
cepând cu 1 Ianuarie 1896 taxele sidoc- 
siale de 10 cr. după familiă, cari se vor 
adauge la fondul general administrativ. 
Tot dela 1 Ianuarie 1896 va ave să se plă- 
tescă din acest fond și salarul archiepis- 
copesc de 8000 fi. în rate lunare antici
pative. In urmă s’a hotărît, ca Consis
torul, în decursul acestui an, să facă ne
greșit pregătirile de lipsă pentru edificarea 
noului seminar și se i-aporteze sinodului 
proxim.

Ședința VIII, 15 (27) April, d. a. Se 
aprobă pentru folosirea în școle următorele 
cărți scrise de d-1 Dr. Ilarion Fușcariu: 
1) „Manual de istoriă bisericâscă pentru 
tinerimea de confes. gr. or. din școlele 
medii și comerciale"; 2) „Istoria bisericescă 
pentru școlele poporale"; 3) „Istoria biblică 
pentru școlele medii inferiore și școlele ci
vile"; 4) „Istoria biblică în folosul școle- 
lor poporale". Se aprobă ca manual de 
școlă cartea d-lui V. O ni țiu: „Limba ro
mână, ființa, originea, rudeniile și istoria ei".

Ședința. IX, 16 (28) April. Se aprobă că 
manual școlar cartea „Limba maternă" ed. 
II, de Dr. II. Fușcariu. S’au luat măsuri 
pentru încungiurarea păcătoșiilor scanda- 
lose, ivite în administrarea tipografiei, ale 
căreia dări de sâmă pentru anii 1893 și 
1894 încă nici nu s’au făcut. Față cu pro- i 
punerea Consistorului, de-a se scote „Te
legraful Român" în fîă-care di, comisiunea 
financiară propune, de-a se scote acâstă 
foiă numai odată în săptămână, âr Sino
dul decide a se lăsa afacerea Oonsistorului 
arch, spre a-șl da părerea în sinodul viitor, 
er pănă atunci să apară ca și până acum 
(de 3-orI în săptămână).

Cu terminarea acestei ședințe, s’a 
încheiat sesiunea sinodală pentru acest an.

Sinodul epa/rclvidl din Arad.
Ședința primă s’a deschis în Dumi- \ 

neca Tomei prin importantul discurs al 
Prea Sânției Sale părintelui episcop loan 
Mețianu, cunoscut cetitorilor noștri din nu
mărul de Dumineca trecută. Sinodul a ales 
în acestă ședință o comisiune specială, 
constătătore din d-nii Babeș, Goldiș, Ro- 
tariu și Zigre, care să dea răsunet acelui 
discurs de deschidere.

In ședința Il-a ținută Luni, 22 Apri
lie, s’a verificat alegerea de deputațl a 
d-lor I. Suciu notar în B.-Comloș și Lucian 
Șiepețian administr. protopresb. pentru cer
curile Lipova și Chiseteu. Darea de sâmă 
a comisiunei organisătore asupra ^aportu
lui consistoriului plenar dela Arad și dela 
Oradea-mare constată, că amândouă con- 
sistoriile și-au împlinit datorința cum se 
cuvine. Decă ici colea s’a ivit câte-un nea
juns, causa este, că lucrările s’au îmulțit, 
er personalul nu.

In ședința III, din cliua următore, 
sinodul a dat espresiune condolenței sale 
din incidentul morții metropolitului Buco
vinei, Silvestru Morariu, hotărând să-o 
facă acâsta cunoscut consistoriului din 
Cernăuți prin adresă scrisă. In darea 
de semă a comisiunei școlare asupra ra- 
portelor senatelor școlare ale ambelor con- 
sistorii, se constată, că din partea slujbași
lor ungurescl de prin comitate, ba chiar 
și din partea ministrului s’au făcut multe 
nedreptăți, multe nelegiuiri și atacuri asu
pra scolelor nostre. O sumă de dojeni și 
admonițiuni asupra diferitelor școle confe
sionale de-ale nostre pe cuvânt, că nu se 
propune în ele limba maghiară destul 
de bine, că cutare învățător n’ar ave cali- 
ficațiunea recerută, ba adunările comitate
lor au făcut chiar și propuneri ministrului, 
ca testimoniile de calificațiune ale unor 
învățători de a-i noștri, ;să le anuleze.

La școla de fetițe din Tornia, Con
sistorul a trimis o preparandistă, care să 
propună în scolă pănă se va face alegerea, 
dâr pașalele comitatului cu forța au (lato 
afară pe cuvânt, că nu are testimoniu de 
calificațiune. Tot în acâstă comună se afla 
pe scolă inscripțiunea: „Soola națională 
gr. or. română." Pașalele ungurescl din 
comitat au năvălit și asupra acestei inscrip- 
țiuni române, pe care au șters’o de-asemenea 
cu forța, pe cuvânt, ca „legea nu recunosce 
astfel de școle." Consistorul a protestat la 
ministeriu în contra acestei volnicii și a 
cerut satisfacțiune, dâr ministeriul șl-a făcut 
urechia tocă. Purtarea stăpânirei ungurescl 
față cu așecjămintele culturale române din 
acâstă diecesă, ca și în tote altele, când e 
vorba de Români, e revolțătore.

îmbunătățirea salariilor învățătorescl 
la minimul de 300 fl. s’a săvîrșit pe teri
toriul consistoriului aradan în mod îndes
tulilor. Un număr mai mic de comune însă 
din protopopiatul Lipovei și al Belințului 
s’au vădut totuși silite să câră dela stat fa
talul ajutor promis de câte 60 fl. la an.

Mai rău stau în privința acâsta co
munele de pe teritoriul consistoriului dela 
Orade. Așa în protopopiatul Oradiei-marl 

nu au minimul salarului prescris de lege 9 
dintre 53 școle; în protop. Peșteșului nu 
au 16 dintre 36j școle; în protopopiatul 
Finea nu au 5 din 34 școle ; în protop. 
Beliu nu au 22 din 35 ; în protop. Beiuș 19 
din 34, Astfel din aceste protopopiate, cam 
71 de școle vor fi silite a cere dela guvern 
ajutor. Mai bine stă protopiatul Vășcăului, 
cu 44 de șoole, care a sciut să facă, ca învă
țătorii săi să aibă aprope pretutindenea sa
larul prescris de lege, fără de-a avâ tre
buință de pomana guvernului.

Pe teritoriul consistoriului din Arad 
se află 410 școle poporale oonfesionale de- 
ale nostre, apoi o școlă de fete în Arad și 
institutul teologic-pedagogic cu un alemneu 
în Arad, care întreține 60—80 de tineri și 
altul în Timișora, în care se află 10—12 
tineri.

Peste tot, comisiunea școlară spune, că 
din raportul senatului soolar al consistorului 
din Arad s’a convins, că în tote afacerile 
școlare, cum și întru apărarea scolelor nos
tre față cu atacurile contrarilor, consistorul 
a stăruit din răsputeri și bărbătesce.

Intr’o altă ședință urma raportul co
misiunei însărcinate a da răspuns la dis
cursul de deschidere al Prea Sânției Sale d-lui 
episcop Mețianu. Raportorul comisiunei a 
fost d-1 Pavel Botariu. După ce toți membrii 
Sinodului se ridicaseră în picidre, d-1 
Rotariu îșl începu vorbirea sa, în care, 
adresându-se mai întâi cătră Prea Sânția 
Sa, îi elice între altele : „Faptul, că bunul 
Dumnezeu a dăruit P. S. Vostre viâță și 
tăriă sufletâscă și trupâscă, ca timp de 20 
ani să purtațl în acâstă diecesă toiagul 
păstorirei și mitra de archiereu, a âmplut 
inimele nostre ale tuturora de sinceră bu- 
curiă să ne oredem îndreptățiți a susținâ, 
că fiă-care suflare omenâsca din turma cu- 
vântătdre păstorită de I. P. S. Vostră la 
auZul acestui eveniment se va bucura și 
înveseli împreună cu noi". — Vorbitorul 
continuă după acâsta de-a arăta în termini 
tot mai oălduroșl recunoscința pentru acti
vitatea desvoltată de P. S. Sa în acești 
20 de ani; arată pietatea datorită memoriei 
fericitului archiereu Șaguna, preoum și 
tuturor celorlalți bărbaț’, cari au conlucrat 
la înaintarea bisericei, âr la urmă presentă 
un proiect de resoluțiune de același cu
prins, în care în punctul prim „se adresâză 
cuvinte de felicitare I. P. S. Sale din inci
dentul archreriei și păstorirei de 20 de 
ani." Proiectul acesta de resoluțiune a fost 
primit unanim cu strigăte de „Să trăâscă".

Lua după acâsta cuvântul P. S. Sa 
părintele episcop, care-șl începu cuvântarea 
astfel:

„Deși în lucrările mele țin, că n’am 
făcut, decât datorința, ce mi-o impune 
chiămarea mea, primesc cu mulțumită re- 
cunoscinta, oe mi-o adresați. Dâcă în tai
nele nepătrunse de mintea omenâscă ale 
provedinței divine așa a fost dispus, ca eu 
înainte cu 20 de ani să-mi părăsesc casa, 
ticna și liniștea mea, și să ajung la condu
cerea acestei diecese; dâcă așa a destinat 

aceeași înaltă proved’nță, ca chiar în acești 
20 ani ai păstoriei mele să cadă cele mai 
multe greutăți și sarcini, amintite și în 
discursul meu de deschidere: vă asigur, că 
nisuința mea s’a îndreptat în direoțiunea, 
de-a întări posițiunea acestei diecese espuse, 
la marginea metropcliei, în nemijlocită 
apropiare și atingere cu alte confesiuni și 
naționalități; să întăresc posițiunea, în care 
am fost atacați și ispitiți; — âr de altă 
parte m’am silit, ca să apăr și să sporesc 
instituțiunile, cu ajutorul cărora putem a- 
junge cu bun succes la limanul mântui- 
rei."

Vorbirea și-o sfirși'.P. S. Sa implo
rând binecuvântarea ceriului asupra „dorin
țelor nostre drepte, cari n’au alta în vedere 
decât binele comun și preamărirea nume
lui celui sânt."

După ^ceste cuvinte împrumutate de 
dragoste și îmbărbătare, se trece la ordinea 
Zilei.

In ședințele de mai târZiu s’a rapor
tat între altele, că în anul trecut popora- 
țiunea diecesei s’a sporit cu 3077 suflete 
parte prin treceri dela alte religiunl, parte 
prin nasoerî. Numărul întreg al poporațiunei 
este 358.362 suflete. Comune bisericescl 
matre și filii sunt în diecesă 416; numărul 
familiilor aprope 76 mii, al nou năsouților 
17 mii.

însemnată e și partea aceea din ra
portul Consistorului, în care se spune, că 
la întrevenirea în causă a Consistorului, 
fișpanul comitatului Timiș a dojenit pe fi- 
solgăbirăul din Recaș și ar fi poruncit a se 
face chiar și cercetare disciplinară contra 
lui din causa volniciei, oe-a săvîrșit’o acest 
fanatic funcționar unguresc contra corului 
bisericesc român din Chiseteu.

Acestea sunt părțile mai însămnate 
ale sinodului din Arad.
Sinodul eparchial din Caransebeș.

In Dumineca Tomii s’a deschis și aici 
prima ședință a sinodului prin vorbirea P. 
S. Sale părintelui episcop Nicolae Fopea, re
produsă în numărul de Dumineca trecută 
al „Gazetei Transilvaniei". îndată după des
chidere, președintele cere, ca sinodul prin 
sculare să dea espresiune condolenței sale 
din incidentul morții regretatului metropolit 
al Bucovinei. S’a hotărît a se trimite și în 
soris o adresă de condolență oonsistorului 
din Cernăuți. Se trece apoi la ordinea 
dilei:»

Se verifică alegerea deputaților preo- 
țescl Pavel Șandru și Mihail Fopoviciu pen
tru Teregova și Mehadia ; se verifică de- 
asemenea alegerea deputaților : Dr. Alexă 
Mangiuca și Dr. Petru Cornian, advocațl în 
Oravița, pentru cercul Șasea montană ; At. 
Cimponeriu în cercul Jebeliului, Blajovan în 
cercul Bocșa montană și Cor. Bredicianu în 
cercul Mehadia.

Mai animată disouțiune a provocat în 
ședința a doua afacerea bisericei numită 
rCălug(irau din Ciclova montană. Mai mulțl 
oredinoioșl au cerut prefacerea aoestei bi-

antichriștl și nebotezați*).  Astă nedreptate 
provenia mai mult din causă, că ’feudalii 
Rusiei nu aveau asemănare cu vechii feu

*) In ideiele de atunci ori cine, ce nu era de 
religiunea ortodoxă orientală se considera ca an
tichrist.

dali răsboinicl ai Germaniei, ei mai lesne se
pot compara cu sibariții romani sâu mai 
bine Zis cu bonții capiștei lui Bachus și
Venus, pentru-că pe altarul acestor două 
Zeități, boerimea consuma rîurl de beuturl 
și multe frumsețl femeescî; căci pe timpul
acela se prețuia femeia ca un product de 
consumat în totă prospețimea, precum și 
băuturile în totă vechimea lor.

Vinul atrage voluptatea, âră volup
tatea este însetată de vin, așa glăsuia ac- 
sioma veche, și în temeiul acestei acsiome 
se săvârșiau cele mai monstruose bacha- 
nalii, cărora urmau cele mai uriclose cru- 
Ziml săvârșite pe sâma robilor supuși, cari 
ca și gladiatorii romani făceau cu chinurile 
lor plăcere călăilor privilegiațl. Deci și 
acuma esistă încă mulțl invaliZl ai sibari
tismului de atunci, cărora le apar prin 

vis Zilei© fericite ale timpului trecut, și la 
ale căror vedenii zimbesc încă cu plăcere. 
Eră pe bătrânii lor din poporul de rând îi 
trec fiori reci, când văd prin somn acele 
timpuri cu spectrul robiei, întinZând spre 
ei cu o ghiară obezile, cu alta arătându-le 
biciul călăului, și ca foști robi, răcnind cu 
desperare, se treZ©sc, rotind în jur o cău
tătură sălbatică, nevenindu-le a crede încă 
în realitatea libertății.

Subita metamorfosă s’a săvârșit de 
liberatorul Alecsandru II. El cu curagiul 
unui domesticitor, apropiindu-se de colo
sala colivie de fier, în care lânceZiau de 
vâcurl milione de robi, țînti cu o rugă 
ochii săi spre cer și cu o mână făcându-șl 
cruce, cu cealaltă deschise porta acelei co
livii. Milione de voci ale robilor rugiră de 
bucuriă, năbușind la eșire ca un avalanș, 
ca o mare eșită, ce spărgându’șl pragurile 
sprăvale, răstornă totul ce-i stă în cale. 
Așa și torentul furios și orb al poporului 
liberal, sdrobi în repejunea sa impetuosă 
însuși pe domesticitorul său.

Tote aceste acte colosale se săvârșiră 
cu o așa spontaneitate, că chiar istoria s’a 

oprit uimită cu condeiul în mână. Căci nu 
se împlini nici jumătate de veac, când tot 
aceeași boerime feudală sibarită îșl lepădă 
antereele tătărescl și, îmbrăcându-se de 
modă, astăZî încă petrece la banchetele, 
nu ale strănepoților, ci ale drepților ei fii în
torși dela Paris, și se desfată în a lor do
menii nu cu cobzari, ci cu orchestre de 
modă, cu beuturl, nu de bragă, ci din viile 
ffancese, cu femei, nu robe, ci femei de 
modă coborîte din Parnas pe scărițe de aur 
și pietre scumpe... Insă bătrânii de pe tim
pul robiei privesc la aceste bachanalii ra
finate, posomorându-se, negăsind în ele 
plăcere, căci prin fumul orgielor actuale 
le apar pe păreți cuvintele legii penale, 
precum le-a văZut Baltazar la al său ban
chet istoric. Se’nțelege, c’a trecut timpul ro
biei, când chiar visul celei mai criminale 
plăceri se prefăcea în realitate fără con
trol și fără pedâpsă din partea Ze^ței 
Themis.

Așa de pildă trăia atunci în resfățare 
marele boer Andrei Climenco, proprietar 
puternic al unui șir de moșii de pe malu
rile Niprului. Avuția acestui Cresus era de 

dimensiuni colosale, începând dela a lui 
corpulență până la cea mai neînsemnată 
proprietate. Pe el îl numiră corifeul boe- 
rimei din Ucrania. Reședința sa era o casă, 
sâu mai bine Zis, o mulțime de odăi lipite 
una de alta, alcătuind un ciudat labirint 
de vr’o sută de despărțituri înșirate fără 
simetrie seu vr’o ideă architectonică. Cu 
tote aceste erau curat ținute de o droie de 
slujitori aleși din miile de robi.

Boerul Climenco petrecu o viâță de 
îmbuibare, și casa lui, era un fel de birt 
pentru toți migieșii, ce doriau să mănânce 
și să bea bine. Pivnițele lui de dimensiu
nile catacombelor din Roma, conțineau în 
sine tote darurile lui Bachus. Eră ce se 
atârnă de accesoriile de venat, apoi ele 
se alcătuiau dintro turmă de câni de felu
rite soiuri, începând dela colosalii zăvoZl 
până la cei mai mici mopșl și cotei. Boe
rul Climenco era om galantom pentru robii 
săi, dâr asemenea și un călău avan pentru 
cea mai mică greșâlă.

Tomna după seceriș se deschidea pe 
moșiile lui venătorea, și atunci reședința 
boerului Climenco representa un for colo- 
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serici în mănăstire și înzestrarea ei cu un 
oălugăr. Se constată, că biserica acesta e 
în adevăr forte potrivită de-a fi prefăcută 
îu mănăstire, înBU-șI P. S. S. părintele epis
cop declară cestinea mănăstirei de forte im
portantă, promite, că se va duce îusu-șl la 
fața locului și se va interesa de cestiune. 
In asemenea înțeles au vorbit și alțl membri 
ai Sinodu'ui, er la urmă s’a ales o comi- 
siune, care va ave să studieze afacerea și 
să facă o dare de semă în Sinodul urmă
tor. Mănăstirea ar avă chiămarea, de-a pune 
stavilă peregrinării credincioșilor noștri pe 
la mănăstiri de lege streină, cum e Maria- 
Radna.

In ședința a treia se alege prin acla- 
mațiune d-1 Petru Ionescu ca profesor la 
institutul pedagogic din Caransebeș. Se ra- 
portâză, că hotărîrile Sinodului din anul 
trecut cu privire la înființarea unui semi- 
nariu,*  a unui curs practic pe lângă pre
parandia diecesană, precum și reactivarea 
grabnică a conferențelor învățătorescl, Con- 
sistorul nu le-a putut esecuta. Se îndrumă 
Consistorul să satisfacă cât mai curând 
acestoi’ hotărîrl.

sal, unde se aduna boerimea din tote da
turile, aducând slugitorl, vânători, vizitii, 
lachei și cânerl cu câni de vânat.

Răcnetele, țipetele și chiutele lor, în- 
trolocându-se cu urletele cânilor, nechezul 
cailor și sunetul trâmbiților de vânat, al
cătuia un sgomot asurditor, din care se 
deosebiau sudalmele îmbătaților, ce eșiau 
din pivnițele deschise la toți; și cu cât 
era mai sălbatică disarmonia, cu atât găsia 
boerimea mai multă plăcere. Așa și șefii 
poporelor sălbatice asistau cu estas la dan- 
țurile religiose, ce se săvârșiau cu același 
sgomot în presența lor. Se vede dâr, că și 
audul are cultul său, precum și creeril, căci 
ceea ce pare ciudat și sălbatic omului ci- 
vilisat, pare armonios și ales omului primitiv.

In cele mai mari odăi ale proprieta
rului Climenco erau înșirate mese cu .bu
catele cele mai gustose și beuturile cele 
mai alese, âră banchetul și beția contenia 
de abia spre zori de di, când toți consu
matorii, ca după un răsboiu, ședeau trântiți 
morțl beți pe sub mese, prin jilțuri și în 
tote ungherele casei, unde pe care îl răs
turna desăvârșit amețâla.

La provocarea guvernului unguresc, 
ca profesorii dela institutul preparandiei 
din Caransebeș să trâcă ca membri ai fon
dului de pensiune creat de guvern pe sema 
tuturor profesorilor dela scolele medii din 
țâră, Sinodul a răspuns, că acâsta nu se 
pote, debrece oonsistorul îșl are fondul său 
de pensiune pe sâma profesorilor săi.

O altă provocare a guvernului ungu
resc, de-a ’i se împărtăși datele privitore 
la dotațiunea preoților din diecesă, pe cu
vânt, că guvernul doresce să reguleze do
tațiunea tuturor preoților din țâră, — s’a 
decis a se lăsa congresului național, fiind
că privesce întrâga Metropoliă română 
gr. or.

S’a desbătut propunerea consistorului, 
oa mora diecesană din Caransebeș să ’i se 
vândă morarului pentru 6000 fi. pe cuvânt, 
că n’ar aduce venit de ajuns. Dâr acâstă 
moră aduce la an 400 fi. venit curat, âr 
pe timpul lui Popasu, când se administra 
în regiă propriă și nu se da în arendă, 
aducea 1000 fi. venit curat la an. Sinodul 
a respins propunerea acâsta a Consis- 
tornlui.

Aici Sinodul a ținut numai 5 ședințe, 
cari tote au decurs neted.

Crisă ministerială
Ia Viesia sb HSmlajpesta.

Brașov, 4 Mai n.
Dela Viena și Budapesta sosesc 

scirl de mare însemnătate. A pățit’o 
br. Banffy cu maniera sa bruscă. 
Alaltăeri, fiind întrebat în dietă de 
deputatul Terenyi, că ce a căutaț 
nunciul papal Agliardi prin Ungaria, 
Banffy a dat un răspuns, prin care 
și-a aprins paie în cap. A crecjut, că 
’i se va trece ca la Bistriță, unde 
avea de-a face cu protopopul săsesc, 
și a dăscălit și pe nunciul papal sus- 

țiind, că s’a amestecat în afacerile 
interne ale Ungariei prin discursu
rile, ce le-a ținut și convorbirile ce 
le-a avut la Strigoniu, Pesta, Oradea- 
mare etc. A mai susținut Br. Banfifv, 
că și ministru de esterne este de-o 
părere cu el și, că pe cale diploma
tică va cere deslușiri dela sântnl 
Scaun cum vine, că nunciul și-a căl
cat astfel cercul său de competență.

Acuma contele Kalnoky îl dă 
de minciună pe br. Banffy, decla
rând în foile sale, că n’a putut face 
nici un pas, dedrece n’are încă date, 
decă în adever nunciul papal s’a ames
tecat în afacerile interne ale Un
gariei. Banffy n’a adus nici o do
vadă. a dis numai că se pare că 
Agliardi s’a amestecat. Kalnoky vede 
prin răsboinica declarațiă a lui Banffy 
periclitate și raporturile amicabile 
ale monarchiei cu sântul Scaun al 
Romei, și de aceea și-a și dat di- 
misiunea.

Pasul lui Kalnoky va ave ur
mări grave. Majestatea Sa anevoiă 
va primi demisiunea acestuia și prin 
urmare va trebui se se retragă Banffy, 
căci satisfacția ce-o cere, pentru că 
a fost desavuat de ministrul de es
terne, nu i se va pute da. Der să 
lăsăm să vorbăscă următdrele:

Scări telegrafice.

Viena, 4 Mai. „Politische Cores- 
pondenz11, care este inspirată de 
ministeriul de esterne, publică urmă
torul comunicat:

„Forma și cuprinsul răspunsu
lui, ce l’a dat br. Banffy deputatului 
Terenyi, la interpelarea sa asupra 
călătoriei nunciului Agliardi în Un
garia, a surprins și pe ministeriul de 
esterne. Nu puțină mirare a produs, 
că declarările lui Banffy în mai multe 
puncte esențiale sunt obiectiv neesacte și 
nu se unesc cu vederile ministrului de 
esterne. Nu se scie aici, cum a fost 
Banffy îndreptățit de-a declara a- 
priat, că ministrul de esterne împăr- 
tășesce punctul de vedere al guver
nului unguresc. Asupra acesta încă 
actele nu erau încheiate, nici asu
pra întrebării eventuale întru cât și 
în ce formă să se facă observări con
fidențiale la Roma cu privire la pro- 
cederea lui Agliardi. Acesta trebuia 
să aterne dela dalele, ce încă nu le 
avea ministrul de esterne, prin cari 
se se potă dovedi un amestec al 
nunciului în afacerile interne. Dâcă 
deră Banffy a declarat în dietă, că 
demarșa s’a făcut deja, acesta se 
păte ascrie numai neorientării sale in 
afaceri diplomatice, care a mai adus 
cu sine, că ministru-președinte fără 
considerare la raporturile năstre ami
cale cu sântul Scaun a dat în par
lament o declarare răsboinică, ce 

păte avă numai urmări păgubitore 
pentru causă însăși. Răspunsul lui 
Banffy va trage deră după sine încă 
alte declara ți unf și consecuențe.11

Budapesta, 4 Mai. Comunicatul 
„Corresp. Polit.“ a făcut aici mare 
sensațiă. Foile c|ic că o crisă minis
terială e neîncungiurabilă și că pote că 
va demisiona și Kalnoky. In clubul 
liberal soirea a căcjut ca o bombă 
și a deșteptat temeri. Miniștri ținură 
o conferență, în care se decise ca 
Banffy îndată să mergă la Viena și 
să ceră audiență la Majestatea Sa. 
Se vorbea, că Banffy va cere satis- 
facțiune și că eventual își va da de
misiunea. Partida guvernamentală va 
ține strîns cu conducătorii ei. „Pest. 
Lloyd“ anunță, că în Viena s’a lă
țit faima, că Kalnoky și-a dat eri, după 
ametfi demisiunea, der monarchul n’a 
luat încă nici o decisiune.

Budapesta, 4 Maiu. In cameră 
domnesce mare mișcare. Miniștrii 
sunt întrebați de toți decă este ade
vărat că Kalnoky a demisionat. 
Sunt de față și mulți magnați. îna
inte de ședință a fost o conferență 
a șefilor de partidă și a miniștrilor 
la președintele camerei. In partida 
guvernului domnesce mare amără
ciune contra lui Kalnoky. Se scor- 
nesce că Banffy și-a dat deja dimi- 
siunea. Contele Apponyi a anunțat 
o interpelare asupra călătoriei nun
ciului. Președintele comunică, că mi
nistru-președinte a plecat în afaceri 
oficiale la Viena și că îl va înlocui 
ministru de finance.

Viena, 4 Mai. Br. Banffy a ce
rut audiență. Probabil că ac}! la 
amecji va fi primit de Majestatea Sa.

Viena, 4 Mai. Fremdenblatt“ 
confirmă scirea despre demisiunea 
lui Kalnoky. Și a dat’o încă alaltăeri 
îndată ce a căpătat cunoscință des
pre declarările lui Banffy.

Clușiu, 4 Mai. (Tegr. part, a 
„Gaz. Trans/1) P’aicî se vorbesce, că 
Banffy fiind desavuat de Kalnoky 
trebue să se retragă.

Revistă politică.
In 1 Mai dieta ungurâscă a fost tea

trul unei întâmplări, fără păreche în Un
garia. Deputatul unguresc Terenyi a inter
pelat gunbrnul în afacerea căleioriilor nun
ciului Agliardi. Ministrul-președinte br. 
Desideriu Bănffy a răspuns, că nunciul 
Agliardi a păft peste hotarul, care îi com
pete lui în cestiunile esterne ale Ungariei, 
ca representant al unei puteristrăine și gu
vernul unguresc în înțelegere cu contele 
Kalnoky, ministru oomun de esterne, a tri
mis Vaticanului o notă prin care îi aduce 
acâsta la cunoscință, cerând esplicărl. Ca
șul acesta preocupă de present întrâgă 
pressa ungurâscă și cele mai multe dintre 

foile din Budapesta văd o primejdia în 
pășirea nesocotită a guvernului unguresc, 
âr altele rjic, că prin acâsta Ungaria a de
clarat Romei, în totă forma, lupta pentru 
cult, adecă răsboiu religios. „Hazânk“ dela 
3 Mai dice, că nici-odată în dieta țârii nu 
s’a jucat o comediă mai ridicolă, decât cea 
înscenată de guvern în afacerea Agliardi. 
„Magyarorszâg“ dice, că e ușor a te apuca 
la cârtă cu Roma, deore-ce ea n’are ar
mată; însă nici 'Ungurii n’au armată, âr 
dâcă totuși Banffy a declarat răsboiu Romei 
și prin acâsta întregului cler catolic, el a 
fhcut’o sedus pote de cei din Viena, ca 
sâ-șl râsbune asupra lui Agliardi, care a 
recunoscut aspirațiunile nației ungurescl. 
Drept autorul acestui complot — <fioe un 
catolic în „Budapesti Hirlap“ — este con
tele Albin Csalcy, cu atât mai vârtos, că 
în cercurile din Viena se susține încă și 
adi scirea, că după căderea lui Banffy, mi
nistru președinte va fi numit contele Albin 
Csalcy, fostul ministru de culte. Un alt mem
bru al parlamentului unguresc dice tot în 
numita foiă, că dâcă Banffy ar fi făcut ceea 
ce a făcut cu Agliardi, față de Rusia, ori 
Erancia, sâu Italia, atunci ar trebui ca nu
mai decât armata sâ mobiliseze. Atacul 
acesta este neobicinuit în diplomația ohiar 
față c’un nunciu papal. — In urma acestui 
incident din tote părțile se <fice; c& acum 
sâu Banffy, seu Agliardi trebue sâ se ducă, 
de nu vor merge cumva amândoi deodată. 
Prin acâsta însâ lupta neferioitei politice 
bisericescl a guvernului unguresc nu va 
slăbi, ci' din potrivă se va încorda tot mai 
mult și lucrurile de sigur, că nu vor duce 
la bine. Ori pe cine ar trimite Roma, ca 
nunciu în Viena, acesta n’ar fi mai puțin 
păditor neadurmit al intereselor biserieei, 
decât cum este Agliardi.

*

Gel mai nou cas politic petrecut în 
decursul sâptămânei în România, este re
tragerea oposițiunei din Senatul și Camera 
română. Acâstă retragere s’a întâmplat 
Luni îu 17 (29) Aprilie. In ședința Sena
tului din acâstă di, d-1 Dimitrie Siurdza a 
cetit o declarațiă a senatorilor de partida 
liberală prin care arată, că-șl depun man
datele, „pentru-că mai cu sâmă legea mine
lor, care caloă principiul fundamental și 
disposițiunl precise ale constituțiunei, a 
fost o desfidere aruncată de vechiul sistem 
al bunului plac în mijlocul unei organisărl 
a statului român modern; âr votarea aces
tei legi de ambele corpuri legiuitdre, face 
imposibilă o mai departe lucrare a mino
rității parlamentare în actualele corpuri 
legiuitdreli. Va să dieă legea minelor a 
fost motivul, ce i a îndemnat pe cei 39 
deputațl liberali din oposițiă de-a repăși 
din corpurile legiuitdre române. Tot acâsta 
declarațiă a cetit’o la Cameră d-1 O. I. 
Stoicescu. Atât Camera, cât și Senatul 
au luat act despre acâstă „grevă parlamen- 
tară“ cum o numesc foile guvernamentale din 
București. In Senat, d l Al. Lahovari ministru 
de esterne, a ținut un discurs în urma re
tragerii minorității în care a tjis, că dâoă 
guvernul conservator a călcat Constituția 
țării, apoi acâstă călcare a făcut’o de mult. 
Demisiunea liberalilor este deci fârte târcjie 
și forte puțină impresiă pâte să producă 
asupra opiniunei publice. Alta e a căloa 
legile și constituția și alta e a vota legi, 
cari nu plac minorității. A ataoa dreptul 
majorității de a face legile cum îi dioteză 
consciința și convingerile ei, însâmnă a 
ataca ființa chiar a regimului constituțional.

*

La 1 Septemvre boerul Andrei Cli
menco serba diua nascerii sale. La acâstă 
serbare erau trimise sute de invitări tutu
ror vecinilor, la prietini și cunoscuțl. O 
mulțime de butoie cu păcură erau înșirate 
pe la răspintiile drumurilor spre a ilumina 
calea. Doi urși aduși dela Perma erau slo- 
bodițl în codri, unde se aflau și o mulțime 
de vieri și căpriori. O ci'ă de vânători se 
îndeletnicea cu întinderea rețelelor, pe 
marginele codrului pentru hănțuiala vâ
natului.

Șeful vânătorilor era un om tânăr de 
vr’o 2b de ani, înalt de stat, cu tipul fru
mos, cu plete negre, cu ochii asemenea 
negri și maid, împodobiți cu sprîncene în
cordate ; âră musteța lui răsucită de-asupra 
unei guri mititele, îi da o espresiune de 
voinicie și curagiu. Stăpânul lui îl numia 
Hrițco, âră slugitorii curții îl porecliau 
„baistruc“, necunoscându’l de copil legiuit, 
căci el a fost lepădat de prunc mic și gă
sit în ieslele grajdului boerului Climenco.

De copil mic Hrițco se făcu, jucăria 
și distracția slugitorilor curții, âră la urmă, 
când copilul ajunse în verstă de 10 ani, 

îl luâ Climenco în reședința sa în func
țiunea de paj. Trecură ani și Hrițco din 
băețan se alesese un flăcăuandru isteț și 
ghibaciu la vânătorii, așa, că ajunse la 
demnitatea a fi favoritul boerului Climenco. 
Și mai ales șl-a câștigat bunăvoința la un 
vânat, când stăpânul seu, fiind cam ciacâr, 
împușcă de aprope într’un vier sălbatic, 
dâră, nenimerindu’l, fiara furiosă l’a răstur
nat jos, voind să-1 spintece, când de-odată 
Hrițco cu repediunea unui fulger sărind 
călare pe fiară, i-a înfipt în inimă pum
nalul său de vânat, și cu astă bravură 
scăpa pe stăpânul său de morte. Din acea 
di memorabilă Hrițco se făcu desăvârșit 
favoritul curții, primind peșcheș un straiu 
cu prozomante poliite și denumirea de șef 
al vânătorilor. Astă înaintare produse in
vidia tuturor vânătorilor, cari nu-1 cruțau 
cu cele mai veninose luări în rîs, atingân- 
du-se, dâr cu pază, și de reputațiunea boe
rului Climenco, care drept «ficend nu era 
fără pată, cu tote că trecuse vârsta de 50 
de ani.

Boerul Climenco era unicul succesor 
la o avere colosală, și nu se scie pentru ce 

el a preferat cultul lui Bachus lanțurilor 
Hymeneei; se vede însâ, că era de opinia, 
că cultul unuia nu se potrivea cu adorația 
altuia, și astă ideă l’a silit se râmâeholteiu 
bătrân. Pe de altă parte era el om de na
tură rece, și săgețile de foc ale amorului se 
stingeau lovind în grăsimea corpulentului 
sibarit. Ca să inspire el vre-o pasiune uuei 
femei, era cu neputință, fiind-că de tânăr 
Climenco era forte urîcios. De stat mic, dâr 
spătos, de o opessitate cumplită, cu oohii 
mititei, cu pupile galbine, oa de motan, cu 
pleopele umflate de grăsime, cu nasul gros 
și turtit, âră nările lui, ca două trîmbițl în- 
torlocate; tote aceste cusururi crescură încă 
la bătrânețe așa, că acest Cresus era atât 
de urîcios, încât inspira repulsiunea cea mai 
complectă.

Codrii cei mai însemnați ai Ucrainei 
se numeau Volodar și aparțineau de-alun- 
gul și de-a-curmezișul boerului Climenco. 
Ei se înșirau pe tot orizontul într’o dungă 
verde, și conțineau în sine loourl de as
pecte încântătore, precum asemenea și de
simi atât de fiorose și întunecdse, încât 
racjele sorelui nu mai străbateau în ele. 



xiHUZW acme© ID du-*  
mărul său de alaltăerl următorea soire: 
Banul Croației, contele Khnen-H^dervâry, 
a fost chiămat de cătră Majestatea Sa la 
Viena. Banul călători direct la Viena și nu 
vorbi nimioa înainte de-a pleoa, cu membri 
guvernului ungar. După cum afirmă cei 
bine informați, călătoria Banului stă în le- 
gătură cu demiși on ar ea proximă a guvernului 
Banffy, la care dau ansă mai ales volniciile 
săvârșite ou ooasiunea alegerei dela Neutra.

Acolo erau culoușul și vizuniile fiarelor, de 
cari nici vânătorii nu se bizuiau a se apro
pia fără arme bune.

In clilele senine și fără ventose se 
zărea cum se urcau din acel spațiu de 
verdâță spre albastrul ceriului, stâlpi de 
fum alb, ce eșiau din bojdeucile pădurari
lor aleși din robii boerescî. Apele tulburi 
ale rîului Ross ourgeau la marginile acestor 
codri, âră la o cotitură a rîului,u lângă o 
stâncă albă, pe o poenița, sta o bojdeucă 
afumată și nâgră a unui pădurar. Sârele 
era la apus, și amurgul serii cătinel aco
perea în umbră bojdeuca săracului. Liniscea 
în alături era întreruptă numai de sbierătul 
a două oițe, ce păsceau în poeniță. Pe pra
gul bojdeucei ședea un bătrân în cămașă 
rufosă, încins cu un curmeiu. Bătrânul avea 
oa la 70 de ani, însă era încă musculos și 
țanțoș. El stătea pe gânduri, țintind o cău
tătură în cursul rîului, cu o mână ținea pe 
genunchii săi o oobză ale cărei strune le 
atingea cătinel cu degetele sbârcite și negre, 
și mormăia cu o voce înădușită un fel de 
cântec, cum se vede, inspirat de gândurile 
unui trist suvenir, căci ofta din adâncul

*
Din incidentul morții mitropolitului 

gr. or. din Bucovina, Morariu-Andrievicl, 
cjiarul „Slowo*  din Varșovia pledâză pentru 
împărțirea archidiecesei din Bucovina. Nu
mitul 4iar ÎȘÎ motivâză acest postulat cu 
împrejurarea, că mitropolitul, ca atare, are 
a face cu credincioși români și ruteni. In
tre aceste două națiuni însă esistă astfel 
de divergințe, încât pentru mitropolitul va 
fi absolut imposibil, de a-șl împlini dato- 
rința de archiepăstor spe mulțămirea am
belor națiuni. Astfel d. e. decedatul Mo- 
rariu-AndrievicI înainte de tote a simțit 
românesce și tote puterile și le-a consacrat 
pentru binele acelui popor, din care s’a 
născut. In fața acestor raporturi ar fi re
comandabil, să se împartă archidiecesa, ca 
nici un element național, să nu se simtă 
preferat și neîndreptățit, 4i°e numita foiă.

SSiOILE BILEL
— 22 Aprilie.

Dela temniță. Situațiunea întemni- 
țaților noștri de la Seghedin încă s’a agra
vat acum forte mult. De la l-a Mai încoce 
s’a introdus și acolo un regulament forte 
aspru. Tote epistolele, ce le sosesc, aoum 
și acolo mai întâi le desface și le oetesce 
directorul temniței. — Domnele Rațiu si 
Lucaciu nu mai au acum dreptul să între 
nici densele la soții lor întemnițați. D-l 
Victor Branisce, visitând din nou pe fratele 
său D-l Dr. Branisce în temnița din Vaț, 
directorul din nou li-a interes să oonver- 
seze împreună în limba română, și ast-fel 
frații au trebuit ârășl să se despartă de 
olaltă, fără jca să fi putut schimba nici o 
vorbă unul cu altul. — „Gazeta Poporului 
din BuourescI scrie: De câte-va cjile se află 
în BuourescI d-na Barcianu, soția marti
rului Daniil P. Barcianu, întemnițat la Vaț. 
Domna Barcianu spune că, după cum i-a 
comunicat directorul temniței, sortea în
temnițărilor din Vaț va deveni și mai 
grea, cu începere de la 1 Mai. Din acea 
di, martirii nu vor mai pute fi visitațl de 
familiile lor, de cât odată pe săptămână. 
Din acâstă causă, familiile d-lor Barcianu 
și Comșa vor părăsi luna acesta Vațul, 
unde nu mai au de ce sta, decă nu mai 
pot mângâia pe soți pentru suferințele 
lor cjilnice. Sortea condamnaților de la 
Vaț a devenit deci mai grea, de cât a 
criminalilor din temnițele ordinare.

—o—

Nici biserici frumose n’ar vrâ se 
avem! Din Câmpiă ni-se scrie, că pe 4* ua 
de 20 April n. c. a fost pus din partea 
fisolgăbirăului Miinstermann din Ormeniș 
terminul pentru ținerea pertractărei în 
causa de-a se concede edificarea unei bise- 
riol de pâtră în comuna Sângeorgiul de 
Oâmpiă. Au fost citați protopopul Oodarcea, 
inginerul comitatului, notarul cercului, ve- 
oinii locului proiectat pentru edificare, pri
marul, ouratoratul bisericesc și comuna în- 
trâgă. Ou toții împreună au așteptat totă 
4iua, dâr fisolgăbirăul, care cu 8 cțile înainte 
a primit o anticipațiune de 12 fl. 80 or., 
n’a venit, și mulțimea âmenilor citați a 
trebuit să se împrăștia, după ce au perdut 
câte-o 4i de lucru cu așteptarea. Ba, pen
tru ca batjooura să fîă și mai mare, fisol
găbirăul a aflat de cuviință să facă și o 
demonstrația: a venit pănă la marginea co
munei cu calâsca cu patru cai și de-aoolo 
s’a întors îndărăt. Mulțimea, care se adunase 
în urma citațiunei lui, cu drept cuvânt a 
rămas scandalisată și revoltată de purtarea 
acestui funoționar unguresc, care îșl arată 
într’un mod atât de necioplit ura sa față 
de Români. Dâr timpul pentru edificarea 
numitei biserici fiind înaintat și materialul 
adunat, biserica va trebui totuși să se edi
fice, chiar și în contra voinței „Măriei 
Sale“ d-lui fisolgăbirău. Anunțul pentru 
darea în întreprindere a edifioărei acelei 
biserici s’a și publicat în numărul din Du
mineca trecută al „Gaz. Trans.u, asupra 
căruia atragem și prin acâsta atențiunea 
antreprenorilor pentru construcțiunt. Licita- 
țiunea se va țină în 14 Mai n. o. Pentru 
informațiunl a se adresa la D-l Ludovic 
Simon, mare proprietar român în acea 
comună (Sângeorgiu, p. u. Uzdi-Szt. Pâter).

— o —
Procesul Săcelenilor contra comunei 

Prejmer. La 29 Aprilie n. a. c. a fost 
prima înfățișare înaintea tribunalului din 
Brașov, ca for urbarial, în cunoscutul pro
ces intentat de aprope o miiă locuitori 
SăcelenI din comunele TârlungenI, Zizin 
și PurcărenI contra comunei Prejmer, ca 
incusată. Advocații acestei comune d-nii 
O. Schnell și Harmath, au făcut escepțiunea 
de incompetentă, cerând ca perîtorii să fiă 
respinși cu pâra lor. Tribunalul însă n’a 
încuviințat acesta cerere, care a fost com
bătută de advocatul pârîtorilor Dr. A. Papp, 
și ast-fel s’a hotărît ca pertractarea meri- 
torică să se amâne pănă la 1 Iulie, ca să 
fiă timp pentru procurarea de documente 
însemnate din partea comunei Prejmer, 
Procesul acesta s’a născut așa: Comunele 
numite perîtdre posed de mai mult ca 100 
de ani un mare hotar dela comuna Prejmer 
pentru care plătesc o arendă anuală. Acest 
hotar îl pretind acuma, ca proprietate a 
lor, oferindu-se de a plăti odată pentru 
tot-dâuna suma corăspun4ătore arendei 
anuale. Procesul de față va hotărî în a cui 
mâni are să rămână hotarul acela în
semnat.

— o —

Miletici în Belgrad. Din Belgradul 
Serbiei i-se scrie unei foi unguresci, că ve
teranul luptător și naționalist sârb, d-l 
Svetozar DLletici, va merge în ourând la 
Belgrad, unde n’a fost de 20 de ani. Mi
letici a fost invitat special de fruntașii ca
pitalei sârbesc!, ca să facă acâstă oălătoriă, 
anunțând sosirea lui prin placate, în care se 
4ice, că oapitala regatului în curând va 
primi în ‘brațele ei pe marele Sârb. In cer- 
ourile tinerimei s’a pornit mișcare, ca să 
se facă rarului ospe o splendidă primire. 
Miletici va merge la Belgrad dimpreună 
cu fiica sa Milișa și ou nevasta publicis
tului sârb Tomicl. Guvernul sârbesc a dat 
concesiune poporațiunei pentru a face pri
mire festivă ospelui sârb.

—o —
Născut în cosciug. Din comuna Be- 

regsău, comitatul Timiș, i-se scrie „Drep 
tății“ despre o întâmplare pe cât de rară, 
pe atât și de tristă și de mișcătore. Murind 
adecă 4il0l® acestea țăranca de acolo Iconia 
Ciulan și fiind pusă în sicriu, a dat nascere 
unui copil mort. Cașul aoesta a produs 
mare iritațiune între locuitorii de aoolo. 
Erl a fost anunțată întâmplarea acesta 
procuraturii regescl din loc, er tribunalul 
a introdus o forte strictă cercetare, voind 
a erua, ori de Iconia Giulan a murit în 
adevăr de mârte naturală? Atât cadavrul 
nefericitei femei, cât și a copilului va fi 
secționat.

—o—
Cununia. D-l Eliă Cismaș din Ciacova 

și d-șora Elena Orbonaș din Orăștie, și-au 
sărbat cununia în 22 Aprilie.

— o —
Mișcarea în tergul cerealelor. Piețele 

cerealelor din străinătate, scrie „Liberalul 
Gălâțeanu, sunt într’o adevărată fierbere; 
scirile sosesc 4ilni° cu 0 suire de cel puțin 
25 centime de hectolitru la tote productele 
și fisionomia bursei nostre s’a schimbat. 
In ultimele 3 — 4 săptămâni stockul nostru 
s’a împuținat aprosimativ cu 75 la sută. 
Aprope tote șlepurile sosite de pe Prut s’au 
încărcat. Cantitatea exportată din Galați 
în acest scurt interval se ridică la 750 
pănă la opt sute mii hectl. Pe piața Brăi
lei esportul nu credem să ajungă astă-dl 
la 400,000 hectl. Cumpărăturile făcute în 
interiorul țărei sunt destul de însemnate 
și cu prețuri satisfăcătore: S’a plătit săca- 
ra în Galați pănă la 7.20. Grâul prima ca
litate 10 fr. Porumbul 8.65, cincuantina 10 
fr. — Orzul 6.20. Porumbul roșu 10.35 hec
tolitru. Scirile recoltelor din streinătate sunt 
nefavorabile. Săcara sămănată în Germa
nia a fost în parte reîntorsă, fiind-că n’a 
iertat bine și fiind rău răsărită. In Ame
rica grâul sufere de răcâlă și nu pote pro
gresa. Semănăturile la noi sufer și ele de 
acâstă causă, precum și de lipsa de apă. 
Stockul productelor în Europa și America 
s’a împuținat, și ofertele din țările agricole 
au început a deveni rare.

—o —
Din Capulcodrului și din Păltinosa 

(Bucovina) primesce „Deșteptarea'-1 soirea,

Mr. 90—189b.

că nici un om de lec din cele sate nu bea 
nici rachiu și nici bere. Și âcă de ce nu 
beu omenii nici bere: Un Șvab li-a spus 
unor omeni din Păltinosa, că poposind la 
cârșma din Hadic, a vă4ut cu ochii lui, 
cum o jidancă a spurcat un polobocel de 
bere, turnând în trensul o olă de ud ome
nesc. Chiar nici Petrea Nichii, care mai 
înainte era cel mai pătimaș fliușcar de 
rachiu, acuma nu mai bea nimică, și așa 
de tare s’au îndreptat toți omenii, că ți-’i 
mai mare dragul să te întâlnesc! cu dânșii 
și să vorbesc!. Bravul Capulcodrean Nicolai 
Ardelean, îndemnat de bărbați, care lucră 
cu totă inima pentru binele de obște, șl-a 
făcut o dughiană cu tablă frumosă româ- 
nesca, și dughiana lui îi așa de ticsită de 
creștini români, încât dughenarul în săptă
mâna patimelor să fi vândut marfă pănă 
peste 30 de florini pe di. Mult ajută crești
nilor din Capulcodrului și d-l poștar Măr- 
cuș, care anume a luat trafica la poștă, ca 
să n’aibă creștinii prilej de a merge după 
paclcă la cârșmă și a cădâ în ispita de a 
bea rachiu. Românii din Păltinosa și din 
Capulcodrului beau numai băuturi făcute 
de mâna lor și mai beau și vin, dâră nu
mai de cel curat.

—o—
Musica orăsenâscă va concerta Luni 

după prân4 la orele 5‘/2 pe promenada 
de jos.

Frofframul festivităților primirei 
noului Mitropolit. Se asigură, că Es- 
oelența Sa noul archiepiscop și Metropolit 
va sosi la Blașiu în 18 Mai n. c., âr in
stalarea se va face în 4lua următâre, 19 
Mai. Programul primirei și festivităților 
arangiate cu acâstă ocasiune, după cum ’i 
se comunică „Revistei Orăștieiu, este ur
mătorul :

„La intrarea Escelenței Sale în ar- 
chidiecesă, începând dela Vințul-de-jos, unde 
va fi întîmpinat de protopopul Albei-Iulia 
Simeon Micu, tote oomunele, cari sunt mai 
aprâpe situate de oalea ferată, sunt recer- 
oate a eși cu preoții lor în frunte, pentru 
întâmpinarea Escelenței Sale. Dela gara 
Teiuș pănă la Blașiu va fi acompaniat de 
mulțimea, care va eși spre întîmpinare încă 
la Teiuș.

„Sosit la gară, va fi salutat de tins- 
rimea școlară, elevele internatului, de po
porul doritor de a-șl vedâ odată sosit pe 
mult iubitul său păstor Si.fleteso, ca să în
tre în capitala Sa, unde la mai multe porțl 
triumfale, așe4ate la intrarea în oraș, în 
piață și înaintea reședinței, o să fiă bine- 
ventat de cătră fruntașii anume designați 

„Mult va contribui la ridicarea festi
vității decorarea caselor, de ore-ce locui
torii acestui oraș emulâză, oare de care 
sp”e a-șl decora mai frumos casa, voind a 
da și prin acâsta espresiune simțămintelor 
da iubire față de mult iubitul archiereu.

„In sâra sosirei va fi iluminația, âr 
în 4h’a următâre — după serviciul divin — 
instalarea. In sâra 4Dei de instalare ’i se

peptului, apoi intonând pe instrumentul său 
un acord, cu o vooe puternioă de bariton 
cânta:

Țâră, țâră blăstămată 
Tu picat’ai în robii, 
Și de hătmanl lăpădată 
Ești cuprinsă de urgii.

Cântând se opri de-odată și trase cu 
urechia la sgomotul tropotului unui cal, ce 
străbătea cu repegiune codrul spre bojdeucă, 
și se arăta mai târ4iu pe potioa șuvuetă 
un călăreț țiind cu o mână frâul calului, 
eră cu ceealaltă apărându-șl fața de cren
gile copacilor din calea sa. Călărețul era 
Hrițco; el sosind dinaintea bojdeucei sări 
din șea și, apropiindu-se de bătrânul, ou 
respect îl săruta mâna.

— Bine te-am găsit, moșule Nichită, 
4ise ospele puindu-se pe prispă.

— Bine ai venit, fătul meu, îi răspunse 
bătrânul; ce întâmplare te aduoe la mine, 
căci nu te așteptam astă4l?

— Stăpânul nostru pregătesoo pe mâne 
o vânătore mare, și eu, trecând nu departe 
de aice, m’am abătut la D-ta, răspunse 

Hirțco oftând cu tristeță și uitându-se în 
jur. „Dâr unde ești Catrinuță?“ adause el 
cu îngrijire.

— S’a dus la cules de hribi, der n’a ză- 
băvi mult, îi răspunse bătrânul uitându-se 
cam pe furiș la el.

— O, dâr veni mai curând, căci tare 
n’am vreme și ași dori să-i vorbeso ceva în 
grabă.

— Ce grabă mare ai? îl întrerupse 
Nichită, au doră s’a intempiat ceva la curte ? 
Căci nu de geaba îi calul scăldat în spume, 
ridică-i măcar șâua și lasă-l să pască 
nițel.

Hrițco lua tarnița de pe cal și-i dădu 
drumul pe poeniță. Apoi întorcându-se spre 
moșul Nichită se puse lângă el.

— Și ce se mai aude pe la voi ? în
treba bătrânul.

— Ca tot-dâuna nimic bun, răspunse 
Hrițco, a cărui față se posomorî.

Nichjta oăutâ cu îngrijire la el, apoi 
puind cobza la o parte îi 4lse ou tristeță:

— Și ce-i de mirat, decă nu poți aș
tepta vre-un bine ? Desmerdările boerilor, 

cu cari ne fericesc ei câte-odată din urît, 
tote se sfîrșeso cu vergi și bice, îmi e deci 
lucru de mirare, oă pănă acuma încă nu 
ți-s’au numărat și ție vr’o câteva sute!

— Ș’apoi de ce să fiu bătut, când eu 
îmi împlinesc cu totă sîrguința datoriile 
serviciului ?

— Ia așa din haz.... adeoă să arete 
la ceialalțl, că și spetele favoritului nu sunt 
scutite de lovituri. Așa, dragul meu, boe- 
rilor le vin câte odată tone ciudate. Am 
pățit’o nu odată în tinerețe, oând eram 
cobzar la curte. Și de aceea cum te-am 
vă4ut, te-am cunoscut pe față, că ai pățit 
ceva sâu ai s’o pățescl.

— Ai dreptate, moșule Nichită, îi răs
punse Hrițco cu un oftat. O presimțire îmi 
șoptesce de ceva rău cu începutul ban
chetelor la curte.

— Și pentru ce gândescl așa?
— Pentru-că totă tinerimea de boerl, 

treceud la vânat prin oodril aceștia, pot 
să dea de urmele unui vânat, ce nu am de 
gând să-l las în mânile lor. Etă asta mă 
îngrijesoe.
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•va face un oonduct cu torțe. Punctul cel 
mai frumos al aoestor festivități va fi ne
greșit „Concertul" ce-1 va arangia renu
mitul nostru profesor de musioă lacob Mu- 
rcșianu ajutat fiind și de fratele său Traian 
Mureșianu, plăcutul baritonist, cunoscut pre 
bine la noi".

Din comitatul Bistrița-Hăseud.
Bistrița, Mai 1895.

Onorată Bedacțiune! La 20 Aprilie s’a 
-ținut congregațiunea ordinară de primă- 
vâră a comitatului nostru, sub presidiul fiș- 
pannlui conte Paul Betlen. La ordinea cji- 
lei au fost 111 obieote de pertractat, din
tre cari însă numai două au dat ansă la o 
desbatere mai vehementă. Cel mai însăm- 
nat dintre aceste două obiecte, întru cât 
ne interesâză mai mult pe noi Românii, a 
fost rescriptul ministrului de interne privitor 
la publicarea în tote trei limbele a obiectelor 
de pertractat în congregațiune.

Anul trecut adecă, congregațiunea 
luâ hotărîrea, ca raportorul la fiă-care obiect 
de pertraotat să spună și in limba germană 
și română, despre oe e vorba, oa așa să 
potă înțelege și acei membri din congre- 
gațiune, cari nu sciu unguresoe. Hotărîrea 
acesta însă adusă, după cum am <jls> în°â 
în anul trecut, acum ministrul de interne 
o nimicesce sub cuvânt, că prin modul 
acesta de-a raporta s’ar lungi prea mult 
desbaterile, și că dela raportori nu se pdte 
pretinde să cunoscă tote trei limbile.

Comisiunea permanentă propuse, oa 
resoriptul acesta al ministrului de interne 
să se ia simplu la cunoscință. Membrul con- 
gregațiunei, d-1 Dr. Gavrilă Tripon, pro
puse însă, să se înainteze contra rescrip- 
tului ministerial o representațiune cătră 
camera deputaților.

Dâr ce să vedl? Voinicosul fișpan îi 
■detrase d-lui advocat Tripon ouventul, pi
uând „că rescriptul ministerial nu pote fi 
obiect de desbatere, ci membrii congregațiunei 
au numai simplaminte de-a vota, că îl iau la 
■canoscință, seu ba11.

La acâsta se ridica vicarul din Nă- 
săud, d-1 Dr. I6n Pop, voind asemenea să 
vorbescă la obiect, der și lui îi detrase 
■fișpanul cuvântul. Aceeași sorte o avură și 
preotul săsăsc ■ Carol Muller și directorul 
.gimnasiului săsesc George Fischer.

Se vede dâră, că fișpanul de acuma, 
de bine ce a ajuns să aibă ca stăpân pe 
pașa de odinioră dela Bistriță de tristă 
memoriă, a devenit un alter Banffy, și ca 
și acesta pășesce despotic in congregația, 
împiedecă libertatea cuvântului și provocă 
hotărîrl la poruncă. Bistrițenii și Năsău- 
denii, credem, că sciu după atâtea pățanii, 
că contra acestor mici despoțl nu esistă 
alt leac, decât lupta energică și neînfricată 
pentru a face să se respecteze legea, drep
tatea și echitatea și acesta luptă pretinde 
înainte de tote, ca toți să fiă solidari.

Coresp.

Congresul didactic clin Brăila.
Anul acesta s’a ținut în Brăila (Ro

mânia) în dilele de 5, 6 și 7 Aprilie un 
congres didactic.

Au luat parte un mare număr de 
membrii ai corpului didactic. Cestiunile 
stabilite din anul trecut a se discuta, au 
fost două: 1. Dâcă este nevoie de o clasă 
pregătitore pentru trecerea școlarilor dela 
clasele primare la cursul secundar; 2. A- 
probarea programei analitice, a claselor 
primare, alcătuită de comisia însărcinată 
de congresul din Ploescl.

Din lipsa de timp câțl-va institutori 
și profesori au vorbit numai asupra c os
tiei prime, pronunțându-se, ca clasa I se
cundară să servâscă, ca un fel de repețire 
și întărire a cunoscințelor claselor primare.

Discuția acestei cestiunl a durat 2 dile; 
în a treia di s’au stabilit cestiunile, ce se 
vor discuta anul viitor, în congresul ce se 
va ține la Focșani, după cum urmeză:

1. ) Reducerea serviciului militar pen
tru absolvenții școlelor primare și ajutora
rea copiilor săraci, cu mijloce de a face 
reală obligativitatea învățământului primar, 
îndemnând și ajutând pe părinți a’șl tri
mite copiii la școlă.

2. ) îmbunătățirea posițiunei materiale 
și stabilitatea membrilor corpului didactic.

3. ) Necesitatea reorganisărei învăță
mântului secundar în așa fel, ca cursurile, 
inferidre să fiă comune pentru învățămân
tul clasic, real și comercial, formând un 
tot complect.

La Congresul dela Brăila au luat 
parte un mare număr de învățători și in
stitutori și mai puțini profesori secundari 
cjice „Gazeta Țăranilor". Discuțiunile au 
fost liniștite și bine conduse, ceea ce a lă
sat o frumdsă impresie tututuror, cari au 
asistat. Cu acâstă ocasiă, s’a dat îndruma
rea organisăril societăței corpului didactic, 
admițându-se propunerea, ca programa ana
litică a claselor primare să fiă desbătută 
în societățile, ce se vor forma în fiă-care 
județ, și hotărîrile luate se vor comunica 
societăței centrale din Bucurescl, care le 
va publica și le va presenta viitorului 
congres.

Focul din Mures-Ludos. J J
(Ooresp. part, a „Gaz. Trans.)

Onororată Bedacțiune! In 26 Aprilie 
la IO1/., ore a. m. isbucnind foc în paele 
unui econom de aici, elementul înfricoșat, 
hrănit fiind de un vânt vehement, în cu
rând a prefăcut în cenușă 14 case, îm
preună cu tote edificiile economice, buca
tele și nutrețul de vite al bieților economi 
români de aici. Focul, fiind teribil, a stră
bătut chiar și înlăuntrul caselor și a mis
tuit tot ce a fost în ele, lăsând pe locuitori, 
nu numai fără de locuințe, dâr chiar și 
fără îmbrăcăminte și fără pânea de tote 
dilele.

Paguba socotită abia pe jumătate, 

s’a constatat a fi peste 9000 fi. Norocul a 
fost, că vântul și-a schimbat direcțiunea, 
căci alt-cum focul, iscându-se la capul 
comunei dincătrău sufla vântul, ar fi mis
tuit întregă comuna. Ajutorul pentru lo- 
calisarea focului, căci de stingere nu mai 
putea fi vorbă, era neînsemnat, deorece 
pompieri sunt aici puțini și cu rechisite 
puține și rele, er celălalt public a dovedit 
o nepăsare, ce cade sub tdtă critica. Așa 
se pare, că proprietarii caselor arse fiind 
toți Români, antipatia și ura față de ei, 
s’a arătat și cu acâstă ocasiune tristă. Las’ 
că și dintre ai noștri unii stăteau numai 
ca privitori din depărtare, der la acesta a 
contribuit și faptul, că gendarmeria în ase
menea cașuri i-a maltractat pe mulți fără 
de nici o causă.

Dâr împrejurarea, că dintre proprie
tarii străini, cari arau în depărtare abia 
de 1 chilometru, nu și-au desprins nici 
măcar vitele pentru a aduce bareml vre-o 
bute de apă pentru stîns, nu se pote es- 
plica altfel, decât din ura de rasă, ce o 
au față de Români.

Considerând însă prestațiunele, ce le 
împlinesc în folosul comunei, Românii de 
aici ar fi meritat în o cji de așa grea 
încercare mai mult ajutor, căci decă e 
vorba de un transport la milițiă, de lemne 
la comună, de curățitul stradelor și a șan
țurilor la comună, Românii sunt mânați cu 
carele și cu brațele lor; âr dâcă e vorba de a 
ținâ pază de nopte, vera și iârna, tot 
Românii sunt la rând, cari vara muncesc 
peste cji la câmp, er noptea străjuesc, pe 
când o mulțime de alțl locuitori maghiari 
și evrei, proprietari și meseriași, sunt scu
tiți sub diverse forme și pretecste.

Aici Românii de două confesiuni susțin 
împreună o școlă română, cu multe jertfe, 
însă pe când din venitele comunei șcdla 
maghiară de stat primesce un ajutor de 
200 fi. la an, școla română nu capătă nici 
un ban, ci numai amenințări.

Venitele comunei trec preste suma 
de 4000 fi. la an, din care sumă s’ar 
pute procura rechisite mal bune pentru 
pompieri, în al căror număr, pe lângă o 
bună înțelegere, ar pută să facă și Ro
mânii un despărțământ; însă venitele acelea 
se cheltuesc fără considerare la lipsele 
principale și de urgență ale comunei, și 
acesta apoi se recunosce numai prea târcliu, 
în dilele de pericol, precum este cel amintit 
mai sus.

Aici în Dumineca trecută s’a mai instituit 
un comitet sub presidiul P. O. D. protopop 
Nicolau Solomon pentru a aduna pe săma 
nenorociților ajutâre din comună și din 
tractul Ludoșului, căci lipsele lor sunt mari 
și urgente. Ajutorele dinafară vor fi bine
venite și chitate pe calea publicității.

M.-Ludoș, 2 Mai 1895.
R. L u c a , 

învățător.

Date none despre Ioan Orth.
Este lucru ounoscut, că fostul arohi- 

duce austriac loan, care înainte cu 3 ani 
luâ numele de Ioan Orth, abdicând la tdte 
drepturile sale ca archiduce, de doi ani 
încooe a dispărut, nesciind nimeni sigur de 
urma lui. Se oredea, că a perit și el îm
preună cu oei-l’alțl marinari de pe vaporul 
„Margaretha", pe care-1 cumpărase el, fă- 
oâud călătorii pe mare și despre care se 
scie, că se nenorocise. De atunci însă, de 
mai multe-orl se aucjise prin lume, că I6n 
Orth n'a murit și oă trăesce prin străi
nătate.

Pilele trecute un anumit Dr. Siemi- 
radzky trimise redacțiunei unui (jiar din 
Budapesta o epistolă datată din 28 Aprilie 
a. o., în care epistolă el spune următdrele:

„Pe timpul pretinsului naufragiu al 
vaporului „Margaretha", măaflamînBuenos- 
Ayres, și aucjii dela neguțătorii de acolo, 
că fostul archiduce loan îșl vânduse vapo
rul unui armator din Buenos-Ayres. Cum va
porul în adevăr s’a nenorocit lângă Cap Horn, 
după cum se povestesce, său că a luat o 
numire nouă, dispărând astfel din marină, 
despre acestea ar pută da sâmă numai 
societatea de asigurare, care a plătit suma 
de asigurare pentru vapor. Una însă este 
sigur, că adecă Ioan Orth pe timpul naufra
giului nu era pe vaporul amintit.

„Șăse luni mai târcjiu, îndată după 
sinuciderea lui Balmaceda, în 1 Aprilie 
1892 erășl călătorii la Santtiago de Chile, 
unde mă întâlnii cu mai mulți oficerl din ma
rina republicai Chile. In clubul german din 
Santtiago nu era nici un secret, că pretin
sul archiduce loan dispărut, stă în serviciul 
republicei Chile și oă a luat parte, oa ofioer 
de marină, la întregul resbel al insurgen
ților contra lui Balmaceda. Cât a mai ră
mas el în serviciile aoestui stat, nu sciu, 
dâr e probabil, că a luat parte și la res- 
belul chinezo-japonez, ca oomandant al 
vaporului de resbel „Presidents Errazuris", 
pe care guvernul republican l'a trimis și 
vândut Japon'ei. Faimele, că Ioan Orth ar 
fi luat parte și la resbelele civile din Bra
silia, sunt false, de ore-oe eu am mulți amici 
în armata federalistă brasiliană, dintre cari 
nici unul nu scie despre el nemioa".

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Troian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
la administrația ^Gazetei Transilvaniei'1. 
Domnii abonențl ai „Gazetei" îșl potă 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului Bilunarii la foiă.

*
Scrieri și vorbiri culese apoi direse 

de Dr Georgia Pop. Acesta este titlul unei 
broșuri polemice de 79 pag., ce a apărut în 
tipografia ungurâscă din Arad. Costă 1 fi.

— GreșescI ^dragul meu, întrerupse 
Niohita, înțeleg de cine vorbescl, dâr gea- 
ba-’țl bați oapul, căci sunt în codrii noștri 
locuri atât de nepătrunse, încât ne este 
forte ușor a ascunde urmele odorului teu; 
?i dela tine asemenea atârnă să nu-i prea 
apropii de bojdeuca mea. Eră în urmă, fă- 
jul meu, noi trebue să facem capăt vorbei 
ju căsătoria ta, căol mai curând seu mai 
iârcjiu se pote întâmpla aceea, de care te 
;eml așa de mult.

— O, Domne! când mă gândesc la 
mesta, chiar îmi vine amețelă. De ce n’așl 
jutea, căsătorit cu Oatrinuța, să trăesc în- 
r’o țâră, unde nimeni n’ar îndrăzni să mi-o 
ăpâscă. Eră decă mi-așl duce femeia la 
jurte, mi-ar lua-o negreșit, despărțindu-mă 
le ea. E destuRsă placă numai unuia din 
meri, care îndată ar și cumpăra-o cu bani, 
leu în schimb dela stăpânul nostru. O! 
>lăstămat fiă câsul, în care m’am născut, 
i cei ce m’au lăpădat în ieslele grajdului 
joeresc, adaose Hrițco cu desperare.

— Totuși nu te poți plânge de sortea 
a, căci trăescl în bine, deosebindu-te de 
Iți robi, ce pătimesc schingiuiri și fome.

— Și ce-mi pasă de binele trupesc, 
dâcă inima mea e schingiuită, și lacrimi 
năbușiră din ochii lui. Dâr de odată tre
sări și trase cu urechia, căci nu în mare 
depărtare se audi un glas melodios, vocea 
Catrinuței, care scoborea potica codrului 
cântând. Er ecoul codrului îi răspundea, și 
totul sămăna sunetului limpede al unui clo
poțel. Cântecul deveni din ce în ce mai 
lămurit, putendu-se distinge următorele cu
vinte :

Floricica codrului
Ce crescl singurică 
Sub razele sârelui 
Pe-a codrului potică? 
Tristă-țl va fi sortea 
Deo’ai fi menită, 
Vândută ca marfă 
Să fii osândită. *)

*) Cântec vechiu malorus.

Ea cânta cu pasiune pășind pe gân
duri spre casa părintescă.

(Va ui’ma.)

Trei parabole ale contelui Tolstoi.
Contele Leon Tolstoi a trimis trei 

parabole unei mici reviste rusescl, care ca 
și tote celelalte, ceruse colaborațiunea sa. 
Aceste parabole constituesc, în câte-va cu
vinte, testamentul său fiolosofic.

El însu-șl, de altminteri, s’a însărci
nat să ne explice sensul; și pote că nici 
odată nu șl-a expus, ca acum, doctrina sa 
în termini mai lămuriți, nici sub o formă 
mai sistematică.

Etă întâia parabolă:
Nisce burueni crescuseră într’o țarină 

bună. Ca să le stîrpâscă, proprietarii țari
nei s’au pus să le cosâscă; dâr burienele 
cresceau mai des. Un cultivator bun și în
țelept întâlnesce pe proprietarii țarinei 
și între alte recomandațiuni, ce le făcu, îi 
sfătui să nu mai cosescă burienele, deore
ce cresceau mai mult: dâr să le smulgă 
din rădăcini.

însă proprietarii nu luară în semă 
sfaturile bunului cultivator; și buruienile se 
întinseră peste totă țarina. Atunci unul 
din proprietari îșl aduse aminte și aminti 

tovarășilor săi sfatul dat odată de bunul 
cultivator, ca să smulgă iârba cu rădăci
nile sale, în loc de a o cosi. Dâr ceilalți 
îl luară în rîs și erecjură că, său era ne
bun, său glumea, său că în fine căuta să 
înșele pe tovaroșil săi, având vr’o intenție 
ascunsă.

„Tot ast-fel a fost și cu mine", adaogă 
contele de Tolstoi, „când am voit să amin
tesc omenilor preceptul evangelic asupra 
neresistenței la rău".

A doua parabolă:
CâțI-va omeni făceau comerciu cu făi

nă, unt, lapte și altele de asemenea. Dorind 
să se îmbogățâscă mai iute, ei începură să 
amestece cu marfa lor tot felul de sub
stanțe străine, punând în făină tărîțe, în 
lapte apă, fabricând untul cu margarină. 
Și fiind-că acum nu se găseau în tot orașul 
decât producte falsificate, locuitorii se obicl- 
nuiseră cu ele, așa că pănă în cele din 
urmă, nici nu se mai plânseră.

Dâr într’o di, veni o țărancă, care 
păstrase obiceiul de a vinde numai pro- 
visiunl naturale și care nicl-odată nu voise 
să întrebuințeze mărfuri falsificate. Ea de-
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Grăpatul Holdelor.

Ferice de cei ce învață din es- 
periență, din pățania altora; căcî cei 
cei ce învață din esperiența propria, 
plătesc scump, adese-ori pre scump 
învățătura lor.

Adevărul acesta mî-a venit în 
minte, când am văcțut în primăvera 
acesta scumpetea cea mare a nutre
țului, — scumpete, care a făcut pe 
mulțl economi de vite, ca cu oca- 
siunea târgurilor de țeră, să-și ven- 
4ă vitele cu ori ce preț, numai ca 
să pătă plăti măcar o parte din nu
trețul consumat preste iernă și în 
primăvera.

Și când socotim, că nutrețul 
cumpărat, pe lângă puțină ostenelă, 
s’ar pute produce și în holde, avem 
tot dreptul de-a 4>ce, ca cei mai 
mulțl din plugarii noștri învață tot 
din pățaniile lor proprii, în loc de-a 
mai învăța câte ceva și din păța
niile altora.

Adevărat, că cei mai mulțl, 
când văd, că duc lipsă de nutreț, 
își „Lasă, că voiu cosi mai
mult la veră, seu apoi îmi voiQ 
umpera de tomnă, cât îmi va mai 
rebui“; decă văd, că li-a că4ut vre-o 

-«jită în eslea din grajd, fiind-căaces 
ta e prea scundă, erășl 4ic: „Lasă, 
că acum voiu să iac alta mai înal- 
tă“, — și așa mai departe, învățând 
tot numai din primejdiile și năca- 
surile proprii.

Plugarul înțelept însă, trebue 
să se silescă a învăța din pățaniile, 
din cercetările și povețele altora. 
Una dintre învățăturile cele mai fo- 
lositbre, ce le putem împrumuta 
dela alții, este și grăpatul holdelor.

Pe la noi vor mai fi pote multe 
comune, cari abia vor fi au4it de gră
patul holdelor, pe când în țările mai 
înaintate în plugărit, grăpatul hol
delor se face tot așa de regulat, ca și 
săpatul cucuruzului.

Se scie, că peste iernă mai ales, 
pământul prinde un fel de scorță 
pe semănături, care, decă nu va fi 
spartă și împrăștiată la timp, împe- 
decă și zădărnieesce âre-cum, pe 
timp de secetă, creseerea și desvol- 
tarea semănăturilor.

Maiorul de Crud din Anglia a 
fost cel dintâi, care vă4ând acea 
sedrță tare pe semănăturile sale de 
tomnă, s’a apucat în anul 1839 și 
le a grăpat, nu numai în lungul, ci 
și în latul. Grăpatul acesta l’a făcut 
el primăvera în luna lui Aprilie, pe 
un timp, când semănăturile de hol
de au avut pământul . bine svântat.

Urmarea a fost, că holdele gră- 
pate au dat seceriș mai mulțămi-

clară comercianților, că se va încerca cu 
încăpățânare, ca sS le deprecieze marfa. 
Atunci negustorii începură sâ-șl bată joc 
de ea și tot orașul se năpusti asupra ei, 
împutându-i, că vrea sS deprecieze tote 
provisiunile și că pretinde, ca omenii să fiă 
condamnați sâ moră de fome.

„Tot ast-fel a fost și cu mine14, adao
gă contele Tolstoi, „când’ml-am expus pă
rerile asupra sciinței din timpul meu. Când 
am dis, că acâstă sciință, care ni-se debi- 
teză în bazarurile nostre sciințifice, era fă
cută cu margarină, și că n’avea nimic co
mun cu singura șciință seriosă și veritabilă, 
totă lumea s’a pus sS mă înjure și a voit 
să mă facă să înțeleg, că nefiind eu însu-mî 
un savant de profesiune, nu era de talia 
mea să tratez subiecte așa de mari44.

Etă și a treia parabolă:
Mai mulțl călători pe la apusul sore- 

lui se rătăcesc într’o pădure. Unii propun 
să apuce spre drâpta, alții recomandă di
recțiunea apusă. Numai unul din toți soco- 

tor, ca cele negrăpate, de6re-ce în 
cele dintâifi nu numai, că s’a făcut 
grâul mai frumos și mai bobonat, 
der prin grăpare mulțime de buru- 
eni stricăciâse s’au mai stârpit de 
prin el.

Ademenit de acestă ispravă fo- 
lositbre, nu numai că a continuat 
a-șl grăpa holdele sale în toți anii, 
der chiar și pe alții i-a îndemnat și 
sfătuit la acestă lucrare, care pen
tru puținul lucru, ce-1 dă plugarului, 
îl resplătesce cu un seceriș îmbelșu
gat.

Esemplul maiorului de Crud a 
fost urmat ast-fel și de alții, cari 
toți au fost mulțămiți cu aceste în
cercări. Ba unii au mers și mai de
parte, cu deosebire în economiile 
comassate; ei adecă, cu prilejul gră- 
patului, s’au pus și au semănat în 
holde trifoi roșu, care la umbra hol
dei a crescut pănă la secere așa de 
mare, încât după secere s’a putut 
cosi eu miriștea dinpreună, ca nu
treț pentru vite.

Semănatul trifoiului roșu în hol- 
l de se pote face nu numai înainte 
de grăpat, ci chiar și după aceea, 
deăre-ce fiind sămânța lui tare mă
runtă, ea se astupă și de sine, când 
cade după aceea câte-o plăiă mai 
mărișoră.

In câmpurile comassate, pămân
turile semănate cu trifoi roșu se 
mai lasă câte-un an doi ca trifoiște, 
și numai după aceea se ară spre 
tămnă și se semenă cu. un fel de 
spicăse.

La noi sunt încă mulțl plugari, 
cari ne-cum să-și grape holdele, dâr 
nici măcar de cultura trifoiului, fiă 
și pe o întindere mai mică, nu se 
ocupă cu de-adinsul. Mai mult, sunt 
plugari, cari nici fânațele naturale, 
pe cari cresce ierba de sine, nu le 
îngrijesc cum se cade.

Ca se nu vorbim de semănatul 
și gunoitul fânațelor sterpe pe ierbă, 
vom spune numai, că nici măcar 
nisce mușindie scăse de soboli nu 
se risipesc primăvera, deși acelea, 
după, cum e sciut, împedecă nu nu
mai creseerea ierbei, der chiar și 
cositul cum se cade; nici răchitele 
nu se lăzuesc, pe unde se fac, ci 
mai bine se ocolesc cu căsa; ba 
nici fânațele pline de mușchi nu se 
grapă etc. Unde rămâne apoi iriga
rea (udarea) fâuațelor lipsite de 
ume4elă pe timp de secetă? și unde 
canalisarea și scurgerea celor prea 
umede și apătăse?

In adevăr, că pănă când nu se 
vor cugeta mai cu de-adinsul și plu
garii noștri la d’acestea, vor trebui 
să învețe tot din pățaniile lor pro
prii.

I. Georgescu.

tesce, că e mai bine, ca mai întâi, să se 
oprescă un moment, să se uite în jurul 
lor, să se chibzuescă, să reguleze drumul 
după posițiunea stelelor și așa mai încolo. 
Der nimeni nu vrâ să-l asculte; și tova
rășii de călătorie încen să-l ocărască și să-l 
înjure, împutându-’i, că vre să le insufle 
discuragiarea și inerția.

„Tot astfel a fost și cu mine, adaogă 
Tolstoi, când am încercat să dau a înțele
ge, că drumul pe care apucasem în pădu
rea profundă a chestiei sociale, pote că nu 
era drumul bun, ce aveam de urmat; că 
în tot cașul era mai bine să ne fi oprit 
un moment, ca să ne chibzuim și să ne fi 
regulat calea pe ore-care principii gene
rale și esterne, pe care în tot momentul 
le aveam sub ochii noștri. Atunci toți din 
jurul meu s’au supărat și s’au grăbit să-’ml 
înăbușe vocea cu strigătele cele mai varii; 
și ml-a rămas reputația de-a fi un apostol 
al lenei, al descuragierei și al inerției14.

Producținnea mierei în Europa.
După cele mai din urmă statistice, 

în întrâga Europă se produce anual 15,000 
tone de ceră, representând o valore de 
33.750,000 lei, er producțiunea mierei a- 
tinge 80,000 tone, adică o valore de 
55.000,000 lei.

Mai mult de cât atât: etă câte-va 
cifre interesante în ceea-Ge privesce pro
ducțiunea stupilor de albine în țările din 
Europa, unde populațiunea se ocupă cu 
creseerea albinelor.
Germania 1.910X00 stupi dau 20.000 tone imiere
Spania . . 1.690.000 îî îl 19.000 99 »

Austria . . 1.550.000 »» 18.000 II jj

Francia . . 950.000 Jj 99 10.000
Olanda . . 240.000 W II 2.500 99 tt

Belgia . . 200.000 V II 2.000 II n

Grecia . . 50.00) 99 1.400 99

Rusie . . 110.000 99 900 i,

Danemarca 90.000 JJ 900 ii

Sunt și în Anglia stupării forte fru-
rnose, mai cu seină, în comitatul Durham.
De cea-l’altă parte a Atlanticei, țâra unde 
producția este mai mare, este, după cât 
se crede, Statele-Unite, unde nu se numără 
mai puțin de 2.800.000 stupi, '.producând 
în fie-care an o cantitate mijlocie de 
30.000 tone. In Canada, aprope un mic 
orășel numit Becton, se găsesce cea mai 
mare stupărie, care se află în lume. Ea se 
întinde pe o suprafață de vre-o 20.000 
metri pătrațl și conține o armată de 
19.000,000 albine, cari dau pe fie-care an 
35—40.000 kilograme de miere.

Insectele comestibile (de mâncare).

Nu totă lumea ia din împărăția ani
malelor, pentru mâncarea ei, numai acele
ași ființe.

Din contră ceea ce unele națiuni 
estimeză, chiar ca delicios, altele aruncă, 
caiificându-1, de spurcat, de revoltător al 
gustului și al stomacului.

Noi mânoăm, plătind chiar scump, 
porcul, racul, etc., a căror viâță și hrană 
sunt dintre cele mai murdare, pe când ne 
cuprinde disgustul numai dâcă am autji, 
oă cine-va, chiar peste mări și peste țări, 
mânâncă brosoe, șerpi, verml, lăcuste, 
pisici ctc.

Mâncăm cu deliciu melciul, dâr ne 
cutremurăm gândindu-ne numai, la un 
cărăbuș.!

Vânătorilor le lasă gura apă, înghit 
în sec, când se gândesc numai la mațele 
sitarului, în cari Dumnedeu scie câți viermi 
s’au digerat.

Câți nu plătesc forte scump stridii 
aduse cu mari cheltuell, pe când alții au 
greță numai imaginându-șl posibilitatea, că 
acest moluoc, încă viu, să-le gâdele gâtul?

Englesii nu pot audi de brosca ordi
nară, pe care Francesii o caută, pe când 
aleg brosca țestosă pentru prândurile luxose.

Pe mesele princiare, în Japonia, o 
bucată pregătită cu lipitori este o raritate 
prețiosă.

Romanii din timpul lui Pliniu mâncau 
cu mare gust vermele unui fluture, oare 
trăesce în coja putredă a unor arbori, a 
stejarilor. Ei mai îngrășau încă cu făină 
pe acești viermi, înainte de-a se deda plă- 
cerei, ca să-i strivâscă între dinți și să-i 
guste, înainte de a-i înghiți cu mare satis- 
facțiune.

Locuitorii din Madagascar prețuesc 
mult mâncarea de viermi de mătase fripțl.

Unii oficerl de marină, europeni, oarl 
au avut mirare, ca să guste acest soiu de 
bucate, afirmă că ’l-au găsit de o bunătate 
rară.

In insulele Antile este un vierme mare 
al Palmierilor, care fript, servesoe la bs- 
pețele de onore.

Chinesii mănâncă cu mare gust vermii 
muscelor de casă; prăjiți cu diverse sosuri, 
acești viermi sunt găsiți prea gustoși.

Hotentoții petrec ore întregi, cău
tând în oapul lor un vânat mărunt, der 
tot-dâuna abundent, cu care chiar se des
fată.

Dâr să viu la locuste.
Usul de a mânca aceste insecte este 

vechia de tot.
Evreii vechi le caută mult,

Popârele vechi ale Athenei alergau 
mai ales după lăcusta plină de ouă.

In Egipt și în Maroo lăcustele se vând, 
ca racii, pe piețe.

Tot așa și la Bagdad.
Lăcustele se mănâncă fierte, prăjite, 

fripte, după ce li-s’au smuls aripile.
In Asia și Africa centrală și chiar 

cea septentrională, lăcustele sunt în canti
tate pe piețele orașelor.

Marele esplorator, Dr. Livingstone, 
afirmă, că lăoustele constitue o adevărată 
bine-facere pentru populațiunile africane,, 
în unele circumstanțe.

Nu i-au plăcut lăcustele fierte, însă 
prăjite le-a găsit esoelente; el le pune pe- 
aceeași linie cu cei mai buni raci, de al 
căror gust, gustul lor se apropie mult.

Același voiajor afirmă, că unele fur
nici, în Afrioa, nu sunt mai puțin gustate 
de multe popore, ce locuese acest conti
nent. Mai ales sunt preferate furnicile-feme- 
nine pline de ouă.

Acest ilustru esplorator mai afirmă, 
cum că într’o 4b fiind visitat de un șef 
bushiman al unui trib, i-a oferit o dulceță 
de persicl și ’l-a întrebat, decă a mai gus
tat vr’o dată așa lucru bun.

Africanul ’i răspunse, întrebându-1 :
D-ta ai mâncat termite (ouele furni

cilor borțose?)
Nu 1 i-a răspuns esploratorul.
Ei bine, a 4^ Africanul: dâcă ai 

mânca câte-va furnici borțose, nu vei dori 
alt-ceva mai bun!

(„A p. S ă n.“)

POVEȚE.

Cum se face vinul de miere. Vechii 
Germani aveau puțin vin, seu de loc. 
Nu cunosceau berea, căci nu esista 
încă. Bucatele lor erau tbrte simple, 
cu tâte aceste erau un popor vigu
ros; ajungeau la o etate înaintată» 
și se bucurau de o sănătate e3tra- 
ordinară. Acestă etate înaintată și 
acea sănătate o atribuiau meiului 
seu vinului de miere. Păcat, că a- 
cestă băutură nobilă e așa de puțin 
cunoscută și în locul ei a venit 
berea, care prin mijlocele artificiale 
de preparare de multe-orl nu e să- 
nătbsă.

Preotul Kneipp prepară vinul 
de miere în modul următor: pun 60* 
pănă la 65 litre de apă într’un 
caean curat. După ce se încăl4eace, 
amestecă ca la 6 litri miere, apoi 
totul fierbe încet 1 ces și jumătate. Din 
când în când luăm cu lingura spuma 
murdară de pe suprafață. După fier
bere, acestă apă de miere se pune 
în vase de tinichea, seu de pământ. 
După ce se răcesce, însă nu de tot,, 
se pune într’un butoiu fărte curat. 
Cepul să nu fiă întărit, ca se mai 
răsufle. Decă pivnița e destul de 
caldă, atunci fierberea începe în 5- 
—10 4>le- După 14 4fl<a de fierbere 
acest vin de miere se trage într’un 
alt butoiașî. Drojdia se dă la o- 
parte. In butoiul al doilea fierberea 
ține 10—14 dile și după ce vinul se 
liniștesce, în cât nu se mai aude în 
vas, atunci se astupă bine. După 
3—4 săptămâni se limpe4esce și e 
bun de băut. Decă se trage în sti
cle, se astupă bine și se ține în 
năsip rece, el museză binișor în 
câte-va 4’le.

Acestă beutură e fbrte recori- 
tbre, de aceea e bine să se dea 
bolnavilor de friguri. Când bolnavii 
nu pot se bea nici vin, nici bere,, 
cea mai bună beutură este acest vin 
de miere. El e bun îns^ și pentru 
cei sănătoși, der se se bea numai 
în porțiuni mici.

Credințe deșerte.
Descântece de câs reu.

(Aurite dela o babă de pe Valea-Almașului)

Se luară Arhangel Gavrilă cu Arhangel
[Mihăilă,
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Tot tăind și adeverind, 
Prin pământ, pe sub pământ, 
Prin ârbă, pe sub ârbă, 
Prin fruncjă, pe sub frundă. 
Nime ’n lume nu-i audia 
Numai Maica Sântă 
■Care-i întreba:
Unde mergeți, Arhangel Gavrilă ou Arhna-

[gel Mibailă?
— Mergem să căutăm cesul cel rău, 

La păcurar și la mielar.
— Căsul cel rău nu-i la păcurar și la 

[mielar, 
■Ci-i la N. în crucile șelelor, 
In mijlocul spatelor.

— Bine alege-1, Maică Sântă,
Bine culege-1:
Din tot ciontuțu,
Din totă venuța,
Din creerii capului,
Din fața obrazului,
Din vederea ochilor,
Din audul urechilor.
■Că de n’a eși:
Cu cuțitul înpunge-l’om,
Cu săcurea ciopli-l’om,
Mare boț face-l’om
Și’n mare țipa-l’om*)
Acolo să piară,
Acolo să respiara
Ca rouă de sore,
Ca scuipitu sub pieiore.

(Se dice în fiă-care di de 9-orl pănă trece durerea)

Vasiliu Dumitraș, 
învățător.

MULTE ȘI DE TOATE.

Paradă de câni.

In Zvirnik (Bosnia) a fost dilele 
trecute o mare paradă militară de câni. 

Generalul Sommer a făout o re
vistă asupra cânilor de răsboiu din pro
vinciile coupate. Cânii au avut de-a face 
cu acest prilegiQ un esamen formal din 
ceea ce au învățat. Ei avură să ducă și să 
aducă însoiințările diferitelor trupe, ce erau 
postate între delurl la o depărtare de 2 
—3 ore. Cânii aveu atârnată la gât o struiță 
de piele. Când oânele plecă să ducă o îns- 
oiințare său un raport, pe straița lui dela 
gât e pusă inscripțiunea germană: ^Abge- 
sendetu (s’a espedat), âr după ce cânele și-a 
isprăvit afacerea și se întorce îndărăt, ’i 
se pune pe straiță inscripțiunea: nAbge- 

fertigtA (s’a regulat.) E interesant, că acești 
câni cunosc atât de bine rangul militar, 
încât când sosesc la tăberă, în-tot-dâuna 
se duc la ofițerul cel mai înalt în rang și 
aceluia îi predau posta. Decă cânii se por
tă rău, sunt duși la raport și se pedepsesc 
tocmai așa, ca și cătanele de rând: cu în- 
chisore, cu subtragerea mâncării etc. Cei 
mai buni câni de răsboiîi sunt cei de rassa 
cânilor, cari păzesc casele, numiți comon- 
■dorî. Menajul îl capătă, ca și ostașii: câ
nele se duce la bucătăriă, acolo ’i-se dă 
porțiunea sa de carne, der nu s’ar atinge 
-de ea pentru totă lumea, pănă când mai 
marele său nu-i dă voiă s’o mănânce.

La esamenul de câni din Zvornik, 
premiul cel dintâi l’a căpătat cânele „LordA 
dela batalionul 3 al regimentului de infan
teria 25, pe care generalul, în ființa de 
față a tuturor cânilor și a ofițerilor de 
.stat major, l’a lăudat și ca răsplată l’a dă
ruit cu 50 fi., destinați pentru îmbunătă
țirea costului lui. Mai marele și instructo
rul acestui câne încă a primit un premiu 
de 25 fi. Au mai fost premiațl din partea 
generalului cânii: ^Black^ din regimentul 
23 și ^Hector'1 din regimentul 2 de artile
ria. După isprăvirea revistei, cânii au de
filat înaintea generalului.

♦

Cum postesc Muscalii ?

Rusia, țâra Muscalilor, e cunoscută 
astădl între cele mai religiose țări, deore- 
ce acolo atât poporul de rând, cât și tote 
personele de distincțiune țin cu sfințenia 
la prescrisele religiei lor. Acesta se pote 
vedâ și din modul, cum țin ei posturile. 
In Petersburg în timpul postului se vinde

*) Tips-arunca.

carnea cu prețuri de totului tot mari, der 
nici așa nu se prâ pote căpăta, așa că 
vrând nevrând trebue să postescă chiar și 
aceia, a căror consciință pote că i-ar ierta 
să mănânce și de dulce. Timp de șese 
săptămâni, cât ține postul, poporul nu mă
nâncă, decât pâne, ridichi, câpă, vardă și 
teă. Din când în când mai ia și câte pu
țin pesce. Militarii, pe lângă totă slujba 
lor cea grea, încă sunt siliți să postescă 
asemenea celorlalți. Modul acesta de vieță 
pe mulțl îi slăbesce tare, âr bolele de sto
mac se îmulțesc peste măsură, mai ales 
fiind-că clima cea rece a Rusiei pretinde 
o hrană bună și nu e nici decum potrivită 
cu postul.

E mare raritate, decă în Rusia nu 
ține cine-va posturile. Chiar și așa numiții 
„liberi cugetători14 țin, dâcă nu mai mult, 
der cel puțin prima și ultima săptămână a 
postului. Oausa este și faptul, că în Rusia 
puterea statului nu numai că nu lucrâză 
în contra religiosității creștinilor, cum se 
întâmplă la noi, dâr din contră, ea însa-șl 
îngrijesce de respectarea ei. Așa, de esem- 
plu, orl-ce funcționar de stat din Rusia, 
pentru-ca să potă încăpe în slujbă, trebue 
să dovedescă cu act oficios, că cel puțin 
odată în an s’a spovedit. Apoi în săptă
mânile de post nu este să cânte nicăirl 
musica, teatrele sunt închise concertele 
sunt oprite.

E de prisos a mai spune, că după un 
post atât de strajnic, pentru poporul Ru
siei Crăciunul și mai ales Pascile sunt săr
bătorite în mod mai festiv, ca la alte ne
muri. In Sâmbăta Pascilor pe la miedul 
nopții începe o viâță nouă. Multe case se 
iluminâză, pe stradele orașelor circulă mii 
și mii de omeni, er de pe coperișele edi
ficiilor felfăcă stegurl în semn de bucuriă. 
Când credincioșii, turtiți de fome, se reîn
torc dela biserie, îșl găsesc mesele încăr
cate în mod așa de bogat, cum rai' se mai 
întâmplă în decursul anului.

*
lin nou serviciu făcut tie câni.

Cânele, cel mai inteligent și mai sim
patic dintre animalele domestice, acel care 
se asociază la bucuriile și întristările nos- 
tre, n’a voit să rămână mai pe jos în dome
niul științific, și âtă-1 devenit electrician!

Se scie, cât e de greu a face să tre- 
că cablurile prin tuburile subterane în ca- 
nalisărl electrice. Compania Crompton în 
Anglia, posedă un câne dresat pentru aces- 
tă lucrare și care a devenit deja celebru 
prin priceperea, cu care o esecută. Cânele 
se numesce „Strip44 și are specialitatea de a 
introduce firul conductor în tuburi de o 
lungime de mai multe mile. Se lâgă firul 
de sgarda lui Strip, apoi ’i-se dă drumul 
în tub, Strip alârgă pănă la cealaltă estre- 
mitate, unde îl aștâptă un lucrător, care 
desprinde firul dela sgardă, âr Strip se 
întorce îndărăt cu alt fir, unde scie, că îl 
aștâptă recompensa: un ciolan de ros.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent. adjunct.

„ALBINA” institut ie credit Și ie economii
Filiala Brașov.

Conspeetul operațiunilor de eassă in lnna
lui Aprilie 1895.
Intrate:

Numărar ou 1 Aprilie 1895 fi. 3,448.25
Depuneri spre fructificare . n 125,389.33
Cambii răscumpărate. . r 73,977.66
Conturi curente .... 98,117.56
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 71 16,046.30
împrumuturi pe producte . 1,263.26
Monetă.............................. 652.03
ComissiunI......................... 71 2,878.14
Interese și provisiunl . T) 8,376.33
Diverse.............................. 71 14,753.73

fi. 344,902.59
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fi. 146,934.09
Cambii escomptate . . n 75,343.88
Conto curent................... 72,364.69
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..... 71 26,878.-
împrumuturi pe produote . 71 5,539.77
Monetă ...... 9,538.54
ComisiunI......................... 7) 1,494.33
Interese și provisiunl . . n 1,058.73
Spese și salare.................... n 2,028.37
Diverse.............................. 1,009,05
Numărar cu 30 Aprilie 1895 7» 2,713.14

fi. 344,902.59

1

Prețurile cerealeor din piața Brașovâ
Din 3 Mai st. n. 1895
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Calitatea.

cel mai frumos 
Grâu mijlooiu

mai slab .
Grâu mestecat 
~ „ f frumosă
Secară 1 mijlooifi

«

Orz frumos 
l mijlooiu 
ț frumos 
l mijlociu

€

Valutas

trlaoă.

or.

V. Uvegeș m. p.
comptabiL

din 1 Mai n. 1895.

Bursa de Bucuressl

"V aloi! D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5q/g Apr.-Oct. 100.-
Renta amortisabilă .... &7o 98.’,;

n „ (Impr. 1892 . . . 5“/o lan.-lnl. 99 •/,
n „ din 1893 &°/o D >» 93 ’/3

„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-oct. 95 -
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lai-Ulie 95?/8
D „ (Impr. de 50 mii 4% n » 88»/a
n „ (Imp. de274 m 1890 4% m n 8B.-7.
n „ (Imp. do45m. 1891 4% H n 88 5/b
n (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 88 %

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai-Nor. 103 -
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 lai.-lnl. 96.-

• » „ ,. din 1884 5% lai-Nov. —,_
»■ „ „ din 1888 5% Im.-Dec. —

„ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 96 >/,
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 82 Vi

H „ urbane BucurescI n n n 101.'/,
n V D j> n n 89 3/
n „ „ Iași . . «■% n « 80.'/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n 97.—
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —t__

Banca Națion. uit. div. 86.— 500 intr. v. 1542.
Banca agricolă........................... bCO 150 v. 132.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 intr. v. 414.-
Naționala de asig. nit. div. 43 lei 200 438.-
Soc. Bazalt. Artii’. uit. div. lei 30 250 _
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 187.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 _ ,...
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 105. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ .—

. ,. „ 2 em. u. d. 0 1000 _ ,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 __ f—
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30,,/ 1000
Societ. p. const, de Tramways 20C —,—
20 franci aur 1 20.04

Oalendarulii septemânet 
APRIL are 30 dile. PRIER.

țiilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

23 j- 8f. in. George
24 S. Sava și Elisab.
25 ț S. ap. Marcu
26 S. m. Vasiliu
27 S. Sim. fr. D-lui
28 S. ap. las. și S. M.
29 Ss. 9 mucenici

5 Piu V-, Goth.
6 Ioan de Herm.
7 Sanislav
8 Arch. Mich.
9 S. p. Geor. N.

10 Isidor
11 Adolf

SCOMPTURl:

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

fi’/o
7°/o n 
2°/n
4%

Paris .... 
Petersburg . . 
Berlin .... 
Belgia .... 
Elveția ....

2/,’/o
47,-7» 

n
3%

Tergulu de rimătorl din Steinbruch.
La 30 Aprilie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fost de 
156.859 capete, la 1 Mai au întrată 
5583 capete și au esit 2091 rămânendă la 
2 Mai un număr de 160.351 oapete.

6
5
5
4
3
3
4
3
9

20
50

Ovăs
Cucuruz.
Mălaiu . . 
Mazăre . .
Linte . .
Fasole . .
Sămânță de 
Sămânță de 
Cartofi . 
Măzăriohe . 
Carnea de vită . 
Carnea de porc . 
Carnea de berbece 
Său de vită prâspăt 
Său de vită topit

• •
in . .
oânepă

5
5
6
7
6 

IO
4
1

23
33

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 1 Mai n. 1895.

80
50
30
60
70

80
40

44
48

Pioduotodiv.

8 <S m i n ț e

al •ri
3 s S a

Pretai pe?
100 chil0gr,

dela | paufi

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Băcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

7.35
7.40
7.35
7.35
7.45

7.40
7.45
7.40
7.40
7.50

gomlnțo vechi 
ori nouă soiul

d +5 <D <2 
ti 65 M 
*3 h
O a

Prețul pG7
100 chilgr.

dela pănă

S&cară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.95
6.40
6.65
7.1*0
6.85

6—
6.60
6.90
8.10
7.10

Sam. de trif.

Slănină
>i

>>
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

-a0 Său

8 Prune
n

P. Lictar

•3 Nuci
Gogoși

n
Miere

i>
Ceară 
Spirt

ți

Cursul ta bursa din Viena

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

Luțemă ungur, 
francesă

rosiă
rafinat duplu

din Bosnia în 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spir

47.50

41.50

Cursul iosurilnr privaib
din 1 Mai 1895.

ournp. vmde.
Basilica . . . 8.10 8.50
Credit .... 201.50 202 -
Clary 40 fi. m. c. . 59.— 60.-
Navig. pe Dunăre . . 140.- 150.-
InsbiTiclc ... 27. - —,—
Krakau .... 27.90 28.50
Laibach .... 23.75 24.25
Buda .... 63.- 64.50
Palfîy .... 59.— 60.-
Crucea roșie austr. , 17.25 18—

dto ung. . . 11.25 11.50
dto ital. 13.50 14—

Rudolf 24.50 —. —
Salm .... 71.50 73.50
Salzburg .... 26.50 27 50
St. Genois 73.- 74.—
Stanislau .... 42.75 46 —
Trieitine 4'/a°/0 100 m. c. 150.- —__

dto 4% 50 70.- __,_
Waldstein . . . 54.- __#—
gerbescl 3% 42 50 43.60

dto de 10 franci — ,_ — ,_
Banca h. ung. 4°/0 131.- 132.—

Se notâză marfa: ungnrâscă veche 
grea dela 44.— or. pănă la 45.— or 
marfă ungureseă tineră grea dela 
46.— or. pănă la 47.— cr., demijloc dela
45. — or. pănă la 46— cr. ușâră dela
46. — or. pănă la 47.— cr.

Marfa țerănâscă grea dela 44.— pănă 
la 44.1/2 or. de mi j lo o dela 44.— or. 
pănă la 45— or. u ș 6 ră dela 45.— or. 
pănă la 45. A cr.

Mărfi serbescă, grea dela 45.— or. 
pănă la 46.— cr. Transito, mij looiă grea 
dela 45.— or. pănă la 46.— or. transito 
ușâră dela 44.— or. pănă la 45.— or.

Porcii îngrășați de unu ană dela —.— 
or. pănă la — or., îngrășațl ou ouournz 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
cu —.— or. la pănă — cr..

Din 3 Mai 1895.
LosurI din 1860 .........................
Acții de ale Băncei austro-ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI........................
Mărci imperiale germane . 
London vista....................
Paris vista........................
Rente de corone austr. 4%.
Note italiene.........................

<

158.40
1078.—

461.—
400.50
9.69%
59.80

122.30
48.47

101.55
45.90

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Mai 

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turnesol Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

1895.
9.65 Vând. 9.68
9.60 Vând. 9.65
9.66 Vând. —.—
5.70 Vând.

—.— Vând.
59.40 Vând.

V ATI H
___

Y ULIU»
Vând.

Proprietar: Or. Aurel WSure^iaims.
Redactor responsabil: Gregorîu KSaior.
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Deschiderea gradinei
(Schein.)
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Am onârea a aduce la cunoscința On. publ., că O u mi sie» 
că în 5 fiind timp favorabil, se VS& deschide
grădâisa din restaurația cea veche și recunoscută de torte bună, 

KS*  „Xd £b £b ț

în IBrașov, Strada Catarsneî (Schein).

Pentru mâncări bune și gustose este forte bine îngrijit, 
menea se vend vinuri escelente și curate, precum și renumita 

Bere de Habermann, așa numită KRONEN.
Salonul stă la disposiție, pentru întruniri și petreceri, 

precum și popicele, pentru societăți restrînse.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă, sunt cu to- 

tă stima gata spre serviciu:

ase-

693,3-3
George Luo*tz,

reslaurfttear.
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Am onbre a aduce la cunoscința on. public, că 

W m i ’ a m deschis

s
_ll

ir
f
2

ea, 

în Brașov, Strada Porii Mr. 6, etaginl I. 
unde se coniecționbză orî-ce fel de haine bărbătesc!, după 
sistemurile cele mai noue.

După o praxă mai îndelungată în străinătate și în 
șcbla de croială din Budapesta, me pun în posiție a cores
punde cerințelor On. Public, atât piin croitul meu după 
moda cea mai nouă, cât și printr’o lucrare consciențiosă, 
fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a me încuragia cu cercetare cât mai 
numerbse, asigurândul. că îl voi mulțumi în tbtă privința.

Cu tbtă stima:
GEORGE BUCĂ, 

croitor bărbătesc, 
în Brașov, Strada Porți Nr. 6. etagiul I.2-3
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Prețuri moderate

A ¥ I S O I

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei 3e potfi face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fîă-sărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abon6ză din non, să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimă.

Admmbtraț. „Gaz. Trsms.“

Moră de vendare
tildra de pe Tocile Nr. I 

Suburbiu Schei Brașov.
Fosta proprietate a Julianei Abri, 

«îiîprcwiiă cutote I©csOâtăts8e 
de îocwiwța 

este de vândare.
1 

se pot vede la Dom-i 
curatoru societăți de 
din Brașov, Strada 
50.

Condițiile 
nul Carol Paul 
vimormentare 
Castelului Nr. 692,2—3

1891-1894

Numere singuratice 
.in „ Gazeta Transilvaniei * 
i 5 cr. se potti cumpera în 
•brăria Nicolae Ciurcu.

ȘMEaAlLEDUUR
Dare de seamă: Sunt de cerat și 
de prijpit numai pachete originale 

-- cn numele
8®” „Katfireiner”
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(Ideile de esssă deSa 8—S

Giro-Conto 
La Toaxxca 
Anstro-Ungară. rf’l

„ALBINA^
INSTITUTE de credit și de economi! 

f,bl3&la brașovu

W €
Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

k________ £

IffllECB depuneri spre fructificare JB iVIo
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOțtffl polițe comerciale CU 512 \ 
îCCOrfâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecan [}]] 6 °j0; 
fetii® credite în cont corrent avantagi6U

BEEfflB împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6o|o;

■p șl vii® BioiiBflB și Mi de valore
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

resmpffl cHjone, esmjtte cote
cuiteră CI1J018 tt efecte române; 
efectneza încassări si teii
osecuta în misiune însărcinări de tacă
îltllfflZă magazine și locuri libere de depou,

pe piețele din ț6ră și 
streiuătate;

n sub cele mai' ief- 
___ 1 tine condițiunl; 

pe teri- 
_____________________________________ , toriulă

său strada SSiarâi Wr. care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fierfi de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită, cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierți de stată;

npîjTînnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnfltn 
plllllUulIU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ului LU 

nontril DaiminăTn TIO înotă sub condițiunile favorabile, parti- 
jlulHlll UlJl^llldll fJlJ Vlula culare a acestei societăți.

Onorabilelor administrata! de fonduri si p. t. D-lorii 
capitalist! le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°jo ale „Albinei" 
ale căror® etipone se rescuiiiperă semestrului fără nici o 

«ietragere, și cară se afflă <Ie vânzare în» cursul «iiiei a bursei 
din ISuclapesta, îu piese de 5®4i, i®«® și 3®®® de corone. 
Compurendu cursurile și produsul® celorlalte efecte indl- 

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

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°|o 
suut® a di relativ® cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Âlbina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloră pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fî. 200.000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

® ...... -.... .....
sie cassă del a 8—L

(mserțiuui și reclame)
Suni® a se adresa subscrise, 

asSmnoiâs'ăratmnL In casulu pu- 
bS»eăr>BÎ ubuj aisuacâia mai mult

27- *

i

de odată se face scădemeBBtfi, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei. “

♦' •
Cel mai gustlos, omeni sănătos și totodătâ t Unicul sănătos snrogatDenmflitra&e.de e^e, ress» 
cel mai ieftin adaos ta boabe de cafe ester. I mandatde media peiitmfem&.cogamKiln^^^.

Cel mai curat product natural 
in g.ouQll lniragu 

Fatei-Vyarea prin amestecături 
deci dara imposibilă.

Tipografia A. Mureșianu, 'Brașov.
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