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Scrisori nehamcato no. au 
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retrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațiune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunoluri: 

în Viena : X Hukes, Hdnnch 
Schatek. Rudolf flLosse, A. Cypeltks 
Nachfolger; Anton Opydik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: 2. 7. 
Gold berg erg, Eckstein Hem at: în 
Bucurescî: Agenec Havas. Suc- 
cursaie de Eoumanie; in Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe a colină 6 or. și 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifă și învoială.

Kg clame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

„Gazeta-1 iese in fla-care fli.
ÂSonamenîe pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de DumlnBoi 2 fl. pe an.

Pentru Remania si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. oolectori.
Ahnaamsntul janiin Brașov 

adminiatrațiunoa, piața mare, 
TArgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 ar. v. a. 
său 18 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 102.-Anul LVIII. Brașov, Duminecă, 7 (19) Mai

Suntem în Polonia rusescă?
Brașov, 6 Mai v. 1895

Am ajuns ca pe tâte potecele 
și cărările s6 pândâscă și se spio
neze câte un agent al stăpânirii dâră 
dâră va prinde o vorbă dela vr’un 
Român seu va lua la ochT vr’o is- 
bucnire a simțului lui național, care 
se le pâtă telcui ca dușmănose sta
tului și se afle pricină de urmărire.

Par’că am trăi într’un stat po
lițienesc ca Rusia, unde nu e nici 
urmă de constituțiă. Din chiar se
nin, pentru câte-o nimica tâtă se iau 
la gână acum și țeranii noștri, se 
fac arătări în contra lor ca „agita
tori11 și numai cât îi vecți duși înain
tea tribunalelor, judecați și condam
nați, ca nisce turburători și reu fă
cători.

Ne aducem aminte de pățaniile, 
și suferințele lui Duțu a lui loan 
din comitatul Uniădârei. Ele sunt 
prdapete încă în memoria cetitorilor 
noștri. Duțu fusese învinuit, că într’o 
cârciumă ar fi amenințat că „vin 
Muscalii1*. El a negat acesta și a 
dovedit că era, cum se cjice, cu 
voia bună, der nu i-a folosit nimic, 
căci agenților puterii le trebuia și 
un întemnițat țeran și așa Duțu a 
lui Iuon a trebuit se petrâcă câte va 
luni în societatea celor-l’alțl condam
nați politici ai noștri la Seghedin.

Și de aici încolo le-a crescut 
apetitul și au început cu gona în mă
sură tot mai mare, mai ales dela pro
cesul Memorandului încoce. Muscalii 
n’aveau nevoiă s6 mai viă, căci erau 
aici. Nici sbirii guvernorilor muscă- 
lesci nu puteau întrece în zel și în 
necruțare pe agenții armați și near
mați ai stăpânirei unguresc!. In tim
pul din urmă aceștia au descoperit 
crima de agitațiă la un țeran din 
comitatul Sibiiului cu numele George 
Dordea, care la 22 Mai n. c. va sta 
înaintea judecății, acusat fiind, că a 
„agitat**  prin aceea, că a întimpinat 
pe unul din coriștii noștri întemni
țați, felicitândul, că „a luptat și a 
suferit pentru limba română**.

Tribunalul n’a găsit vr’un lucru 
mare în acâsta întîmpinare și a sis
tat procesul, der Tabla a fost de 
altă părere și Curia s’a alăturat la ea. 
Tabla și Curia nu vor a sci și de un 
drept al limbei române și de-o luptă 
pentru acest drept, ele ved în feli
citarea țăranului român numai o 
preamărire a delictului de agitațiune 
contra naționalității, pentru care fu
sese condamnat acel cțiarist. De 
aceea Curia a respins recursul te
meinic și bine motivat al apărăto
rului, despre care facem amintire 
mai jos.

Vor să aibă cu tot prețul agi
tatori și între țăranii noștri, căci 
cum ar pute c|ice alt-fel, că statul 
e primejduit de Români și că de 
aceea trebue să se ia nesfîrșitele 
măsuri de asuprire și de terâre din 
partea stăpânirii?

Nimic nu ne arată însă mai ve- 
dit, că lucrurile merg la noi ca în 
Țâra muscălescă, decât procesul, ce 
s’a făcut fetelor române pentru pur
tarea culorilor naționale. E vorba 
aici de cunoscutul proces intentat 
domnișorelor române, cari la întîm- 
pinarea președintelui Dr. Rațiu, când 
s’a întors dela Clușiu la Sibiiu, au 
purtat cocarde tricolore.

Lucrul s’a petrecut astfel:
Mai întâiu fetele române au fost 

citate la judecătoriă unde a curs ins
trucția (cercetarea) pentru delictul 
de agitare. De aici au fost trimise 
la polițiă pentru purtarea de „colori 
străine**.  Poliția însă s’a declarat ne
competentă de a le judeca și le a 
îndreptat ărășl la judecătoriă pentru 
transgresiunea din § 36 al codului 
penal art. de lege XL dela 1879, 
care vorbesce de arborarea său fo
losirea în public de stăguri, embleme 
seu alte insignii oprite. Acum jude
cătoria găsesce, că acest § 36 nu 
se pâte aplica față cu fetele române 
și transpune causa lor poliției oră
șenesc! spre a-o decide pe basa or- 
dinațiunilor lui Tisza dela 1874 și 
1885, car! opresc întrebuințarea de 
stăgurl embleme, seu însemne străine 

la întruniri publice și mai ales cu 
ocasiunea alegerilor, prevăcjend ca 
pedăpsă: arest pănă la 15 cjile și o 
amendă pănă la 100 fl.

Dâră poliția a declarat odată, 
că ea nu se crede competentă de a 
judeca causa fetelor, âr acum se de
clară necompetentă judecătoria. Ast
fel apărătorul domnișârelor, d-1 Dr. 
Amos Frâncu, a înaintat un recurs, 
în care arată, că acolo unde legea 
dispune, în cari condiții sunt oprite 
„culorile streine**,  nu mai pâte dis
pune ministrul, arată mai departe, 
că aici este o ciocnire de compe
tență, că în fața acestei ciocniri 
trebue să hotărască ministeriul în
treg.

Când vedem dâră cum puterea 
brutală pârtă fetele române dela ju
decătoriă la polițiă și de aci ârășl 
la judecătoriă, âr acum din nou la 
polițiă, trebue să întrebăm indignați, 
trăim âre în Polonia rusâscă or! în 
Ardeal, și este âre Sibiiul un oraș 
stăpânit de volnicia căzăcâscă ori 
este un oraș dintr’o țâră unde, cpce_ 
se, domnesce un regim liberal și 
constituțional ?

Vai de un astfel de liberalism 
și constituționalism, care nu sufere 
nici cea mai nevinovată manifestare 
a simțului național a poporațiunei!

A fost un timp când și culorile 
naționale ale Maghiarilor erau prigo
nite. Ce sentimente aveau ei atunci? 
Nu cum-va nutreau idei și pofte 
căzăcescl, ca cele cu cari se disting 
afli cei dela ocârmuire?

Decă aceștia au așa de puțin 
simț pentru mândria națională a 
unui popor, încât le este întru nimic 
a lovi în ea fără cruțare, atunci ce 
să credem de propriul lor simț de 
mândria și de cinste națională?

Țeranul român ca „agitator". 
Ni-se comunică, că procesul intentat țăranului 
George Dordea din Bungard (comit. Sibiiului) 
pentru delictul de agitațiune după § 174 al 
legii penale, din causă că a felicitat pe 
Septimiu Albini, când s’a întors din închi- 
sârea dela Seghedin, în 7 Febr. an. trecut, 

se va pertraota în 22 1. o. Tribunalul din 
Sibiiu sistase acest proces, eră tabla re- 
gâscă din Clușiu a ridicat pe bBsa §-ului 
174 acusațiunea pentru delictul de agita
țiune susțiind, că atunci, când Albini s’a 
întors dela Seghedin, l’a primit un public 
mare, eră țăranul Dordea i-a vorbit și l’a 
felioitat ca pe unul, „care a luptat și a 
suferit pentru limba română“ și că prin- 
tr’asta l’a lăudat pe Albini pentru delictul 
de agitațiune în contra naționalității, pen
tru care a fost condamnat de juriul din 
Clușiu.

Apărătorul lui G-. Dordea, advocatul 
Dr. Amos Frâncu, a făcut apelațiă la Curiă 
în oontra acestei decisiunl a tablei reg. din 
Clușiu arătând, oă în cuventarea încrimi
nată a țăranului român nu se pâte niol 
decum descoperi delictul prevăzut în §-ul 
174, căci lipsesce lăudarea concretă. Nu s’a 
dovedit, că intențiunea lui Dordea ar fi 
fost de a saluta pe Albini ca pe unul, 
care a săvârșit delictul de agitațiune, le
gea pretinde însă o hotărîtă și determinată ' 
lăudare a călcării de lege. Prm aceea, că 
l’a salutat și a cjis, că a luptat pentru limba 
română, nu l’a preamărit încă ca pe unul, 
oare a fost condamnat pentru agitațiune. 
Folosirea limbei române e garantată prin 
legea de naționalitate și de aceea lupta și 
suferința pentru limba română nu pâte fi 
luată ca identică cu călcarea de lege și in 
deosebi nu e permis a se identifica cu vre-o 
agitațiune în contra unei alte naționalități.

Cu tote motivele ponderose ale aces
tei apelații, Curia reg., se vede, nu j-a dat 
ascultare și astfel George Dordea va avâ să 
răspundă înaintea tribunalului în 22 1. o. 
la aousațiunea ce i-se face. Suntem siguri, 
că harnicul țăran va răspunde și la per
tractare cu aceeași demnitate, cu oare a 
răspuns in deoursul ceroetării. Procesul 
acesta este în genere de-o însemnătate deo
sebită și va da ocasiune și apărătorului Dr. 
Frânou de a pune iu evidență nedreptatea 
și reua tendință a acestei urmăriri.

Tot în luna acâsta, în 25 Mai n., se 
va pertraota la tribunalul din Alba-Iulia 
din nou procesul Scărișorenilor referitor la 
cei nejudecați, oinci la număr. Apărător va 
fi și în acest proces d-1 Dr. A. Frânou.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.**

Adunarea dela 315 Maiu.
(Ui fragment fitn scrierea „Suvenir contemporane")

De

CS-. Siozi.

Românii se aflau în posițiunea cea 
mai teribilă și în confusiunea cea mai 
mare. Pe de o parte se vedeau în fața 
unei monarchil, care se sguduia de revo- 
luțiunl interiore; pe de alta, în fața națiu- 
nei maghiare, oare după aceste amestecă
turi părea favorisată de ursită a predomi
na situațiunea. împărăția austriacă era deja 
mai mult desmembrată. Ungaria ajunsese 
a fi numai cu numele regat austriac: ea, 
prin revoluțiune, se constituise într’o quasi 
independință pronunțată; ea avea oonsti- 
tuțiunea sa octroată, ministeriul său și gu
vernul său separat; tot ce se mai nevoia 
a căpăta, era regularea său întinderea con- 
finiilor sale. Poporul maghiar, dela nobil 

pănă la opincă, de cincl-spre-deoe ani era 
fanatisat de propagandele pan-maghiaris- 
mului. Apoi el avea la disposițiunea sa pu
teri imense : cetăți, oștiri organisate, arme, 
bani, omeni politici, poeți mail, oratori, 
tribuni, — nimica nu-i lipsia. Trufia ma
ghiară ajunsese mare. Programa sa era 
cunoscută și pe față: a face o Ungariă 
mare, dela Adriatica pănă la Marea Năgră, 
cu șerbirea și stingerea celor-lalte națio
nalități !

Atunci se găsi un om cu curagiu, 
care avu geniul să pronunțe aspirațiunile 
sufletului națiunei române. El scrisese la 25 
Martie o proclamațiune concisă, în care răsumă 
programa națională. Acâsta propunea : con
gres națtonal-român; libertate individuală prin 
suprimarea iobăgiei; libertatea politică prin 
reașezarea națiunei în drepturile sale de a 
avâ dereg6tori și representanțî în dieta țerei; 
nici o uniune cu Ungaria, pănă nu se va tra
ta cu ei ca națiune liberă cu națiune liberă.

Proclamațiunea, acesta cu data me
morabilă din 25 Martie, era anonimă. Au
torul aflâ prudent a nu-și spune numele 

în timpi atât de critici, unde terorismul 
maghiar începuse a se pronunța. Dâr ast
fel, anonimă, ea a electrisat pe toți Româ
ni: ; cuprinsul ei s’a făcut de îndată deca
logul națiunei. Foia dela Brașov, atunci, 
ca eșită din letargiă, a început să întrebe 
cine este autorul acestei proclamațiuni ? 
— „să pășâscă, dices. ea> între noi, să ne 
„arate calea drâptă și mântuitore, să ne 
„ia de mână și să (fică: venițl încâce, aci 
„se stați, de aci st porniți, cutare se voi ți, 
„acestea sâ pretindețî* .

Inteligința română, tinerii studențl 
seu eșițl din seminarul dela Blașiu, recu
noscură atunci în circulara aceea pena și 
sufletul lui Simeone Barnuț. Un entusiasm 
unanim cuprinsese tote inimele și tote sufle
tele. Circulara, scrisă în mii de copil, sbu- 
râ prin tote colțurile Ardâlului cu repe- 
diunea fulgerului; ideile lui Bărnuț se fă
cură într’o clipă idei fixe pentru toți Ro
mânii ; nici un silogism, nici o putere alta, 
nu mai erau în stare a împedeca torentul 
opiniunei publice.

In orășelul Oșorheifi, ca în mai multe 

alte orașe, junimea română începu a se 
aduna și a comenta circulara lui Bărnuț. 
CâțI-va canceliștl și studențl, ce veniseră 
dela Blașiu cu ocasiunea sărbătorilor Pas- 
cilor, în număr ca de trei-decl inși, ținură 
o conferință între ei, și deciseră a pune 
în lucrare programa trasă de proclamațiu
nea lui Bărnuț. Cel dintâiu punct, ce aflară 
cu cale a efectua, a fost congresul național, 
adecă o adunare mare de Români din tot 
cuprinsul Ardeiului și chiar din Bănat. 
Ideia acăsta însă, ori cât de frumosă și 
nimerită în sine, se părea forte dificilă. 
Tolera-va guvernul o asemenea adunare? 
Veni-vor Românii bucuroși și cu curagiu 
la acâsta? Cine, și în numele cui să se 
facă apelul pentru convocarea ei? Etă în
trebările, cari-șl făceau de bună semă în
tre sine acești tineri patrioțl, geloși de 
titlurile națiunei lor.

Atunci unul din acei tineri eși cu 
ideia, ca ei să ficseze diua de Dumineca 
Tomei, și să anunțe acesta în tote părțile 
cu mijlocele cele mai espeditive. Acestă 
ideiă, ori cât de cutezătore, ori cât de ha-

I
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Cum s’a sfîrșit crisa.

Cel mai mare eveniment al (filei 
în monarchia ndstră, este fără în
doială modul prin care s’a resolvat 
crisa provocată de conflictul dintre 
ministrul de esterne Kalnoky și mi
nistrul președinte unguresc Banffy, 
în cunoscuta afacere a călătoriei 
nunciului papal Agliardi prin Un
garia.

Crisa acesta a dăinuit săptă
mâni de (file, ținend în necurmată 
fierbere și neliniște cercurile poli
tice din cele două părți ale monar
chiei. Umblat’a Banffy pe la Viena. 
bătut’a ministrul unguresc de lângă 
Majestatea Sa, br. Josika, drumurile 
dela Pesta la Pola și de aici îndă
răt la Viena și Pesta; împrăscia- 
tu-s’au în lume fel și fel de soiri ba 
despre căderea lui Banffy, ba des
pre rechiămarea lui Agliardi, și foile 
și politicii din Pesta înjurat’au pe 
tdte glasurile pe Kalnoky, ministrul 
de esterne, care, <ficeau' a vătămat 
guvernul unguresc și merge mână 
în mână cu clericalii și cu reac- 
țiunea.

Și după atâta svercolire în drepta 
și în stânga, etă că vine ca un trăs
net din senin scirea, că contele Kal
noky, care 14 ani a stat în fruntea 
afacerilor politicei esterne, s’a mul- 
țămit din înalta sa diregătoriă, adecă 
și-a dat dimisiunea, pe care Majestatea 
Sa împăratul i-a și primit’o.

Acestă neașteptată întorsătură 
a crisei a venit, ca o surprindere, 
ale cărei urmări însă nime nu le 
păte sci înainte. Nime nu credea, 
chiar nici Banffy, că lucrurile vor 
eși astfel, cu atât mai vertos, că de 
rândul întâiu, când Kalnoky și-a dat 
dimisiunea, nu numai că Majestatea 
Sa i-a respins’o, ci într’un autograf 
prea înalt i-a esprimat deplină încredere, 
declarând tot odată, că nu se păte 
lipsi de bunele și roditorele servicii 
ale înaltului său consilier. Der nu 
numai laudele M. Sale, ci și tote ga
zetele din străinătate și curțile dom- 
nităre au luat cu bucuriă la cunos- 
cință, retușul primei demisiuni a lui 
Kalnoky, și imnuri i s’au cântat mi
nistrului de esterne, în cari se prea- 
măria binefăcetorea lui activitate 
pentru buna și înțelepta conducere 
a afacerilor esterne ale monarchiei 
și în favorul păcii europene.

Cum vine der totuși, că Kal
noky a demisionat și a doua ără, și 
că Majestatea Sa i-a primit demi- 
siunea ?

Unii 4i°) s’ar fi săturat și 
el de munca osteniciâsă împreunată 
cu postul înalt, ce ocupa. Alții cred, 
că Kalnoky se temea, cu drept cu
vânt, că Ungurii îi vor da vot de 
neîncredere în delegațiuni, drept o 

resbunare pentru palma, ce a tras’o 
lui Banffy în cunoscutul comunicat pu
blicat în foia „P. Corr.“ în care minis
trul președinte unguresc a fost nu
mit om, care nu se pricepe la di- 
plomațiă. Apoi decât se sufere un 
astfel de blamagiu dela neîmpăcații 
lui dușmani unguri în delegațiuni', 
mai bine se retrage dela conducerea 
afacerilor esterne ale monarchiei, 
voind se încunjure prin acesta o 
primejdie mai mare. Și 4ic erăși 
alții, — aceștia sunt șoviniștii un
guri — că Kalnoky s’a dus pentru 
că Banffy a cerut se se ducă, ca 
astfel se primescă satisfacția pentru 
insulta, ce i-a făcut’o ministrul de 
esterne. Astfel dbră, după părerea 
lor, Ungurii ar fi raportat o strălu
cită victoriă, și Banffy este privit 
acji de omul, care a sciut se apere 
va4a și autoritatea guvernului un
guresc.

Se înțelege, că tbte aceste sunt 
numai simple coniecturi, și numai 
viitorul va arăta, care a fost ade
vărata causă a căderei lui Kalnoky.

Fapt este și remâne înse, că 
modul cum s’a resolvat crisa acesta 
a surprins, cum am 4is, pretu
tindeni și pe toți. A surprins cu 
atât mai vertos, că din cele ce se 
cunosc pănă acum, Majestatea Sa 
și-a dat tbte silințele, se împace lu
crurile; că totă lumea se aștepta se 
cadă Banffy er nu Kalnoky; că pri
cinuitorul acestei crise a fost minis
trul unguresc, pentru-că acesta a fă
cut prostia, a aruncat în lac piatra 
nebunului, și el a fost care atâta 
timp a suferit rușinea de-a nu i-se 
fi dat satisfacția cerută, lucru, din 
care Banffy trebuia se tragă conse
cințele, adecă se demisioneze.

Și acum e mare bucuriă în is- 
vailul unguresc. Partida guverna
mentală jubileză, că stăpânul ei s’a 
reîntors victorios delaViena; ma
rele șachter Tisza Kalman ride în 
pumni de modul cum au eșit de 
strălucit lucrurile pentru vecinie aro
ganții șoviniști maghiari, și tdte ga
zetele ungurescl bat în pălml și 
chiuesc de vesele, ce sunt, că Kal
noky a căcjut, 6r Banffy a remas.

0 singură fbiă ungurâscă din 
Pesta, adecă „Hazdnlc^, 4ice> ca con- 
tele Kalnoky a dimisionat, pentru- 
că este o imposibilitate a conduce 
politica esternă cu un om, ca Banffy. 
Ambiția lui Kalnoky era vătămată, 
văcjend compromitendu-se conduce
rea afacerilor esterne prin un dile
tant cu cercuri de vederi din Sol- 
noc-Dobeca.... Regretăm, sfîrșesce 
„Hazânk“, că in nesiguranța euro- 
penă de acjl, când mai ales condu
cerea afacerilor esterne e depusă în 
mâna începătorilor, trebue se ne lip
sim de un bărbat de stat atât de 

probat. Liniștea și pacea de 14 ani 
avem s’o mulțămim numai condu
cere] tacticbse a afacerilor esterne. 
Acest resultat sigur, îl jertfim acum 
de dragul unui sistem politic intern, 
care semănă cărtă și neghină. Am 
jertfit un politic de încredere și cu 
cap liniștit, pentru un ministru pre
ședinte incapabil și turbure la cap. De
părtarea lui Kalnoky nu numai noi, 
ci întrăgă Europa va regreta-o. Cu 
atât mai puțin însă el. El cel puțin 
are îndestulirea, de a nu mai fi silit 
a face politică esternă c’un guvern 
de calibrul acesta

*
De-odată cu dimisia contelui 

Kalnoky, Majestatea Sa a numit 
nou ministru de esterne pe contele 
Agenor Goluchowszki. Autograful prea 
înalt referitor la acăstă numire se 
va publica acji în fbia oficială.

Numirea acăsta a surprins tdrte 
mult pe cercurile politice din Viena, 
mai ales, că Goluchowszlci a ocupat 
pănă acum loc numai într’un post 
diplomatic de al doilea rang. El, 
cum se scie, a fost ambasador în Bu
curești, afară de aceea e de nascere 
Polon, împrejurare, care nu va face 
pre bună impresiă asupra guvernu
lui din Petersburg.

Contele Agenor Goluchoioszki, noul mi
nistru de esterne, a împlinit numai filele 
trecute versta de 46 de ani. Tatăl său a 
fost ministru austriac și locțiitor în Galiția, 
jucând un rol însămnat, ca bărbat de stat 
federalist. Tinărul Goluchowski și-a făcut 
studiile în Lemberg și deja ca forte tinăr 
a pășit pe cariera diplomatică. In 1872 a 
fost numit atașat la ambasada din Berlin; 
la 1878 a devenit consilier de curte în mi
nisterial de esterne, petrecând 5 ani în 
acest post. In 1887 a fost trimis ambasa
dor la BueurescI, unde a rămas pănă în 
1894. Dela postul acesta s’a despărțit, pen- 
tru-că UugurI erau forte mânioși pe el și 
îl atacau diu causă, că nu era pe placul 
lor în cesțiunea română din Transilvania și 
Ungaria. De altă parte guvernul român, 
cum se susține, încă nu-1 privia ou ochi 
buni, de-orece a cerut luarea de mesuri as
pre contra mișcărei române. Care din aceste 
două versiuni este adevărată, nu se scie 
încă. Din 1893, Goluchowszky era în dis
ponibilitate, stare în care l’a aflat crisa îs- 
bucnită din afacerea Agliardi. Se cfice des
pre el, că are principii conservative-clericale 
și că-1 legă mari simpatii de Roma.

*
In modul acesta s’a pus de-o- 

camdată capât crisei dinmonarchiă. 
Ungurii jubileză, că mai mult seu 
mai puțin s’a făcut pe voia lor și 
cornele gazetelor și șoviniștilor ma
ghiari au mai crescut cu câți-va cen
timetri, mai ales, că se vestesce și 
delăturarea nunei ului Agliardi din 
postul seu din Viena. In monarchia 

nbstră tote sunt posibile, după cum 
merg treburile acum ; posibil a fost 
der și aceea, ca îmbulzitorii și aron- 
ganții din Pesta, se înfluințeze asu
pra Corbnei și se trântescă pe cel 
mai probat diplomat al monarchiei 
austro-ungare.

închiderea corpurilor legiutore 
române.

Sâmbăta trecută, 29 Aprilie v. 
s’a cetit în Senatul și Camera ro
mână următorul mesagiu de închi
dere a reuniunei 4-a a corpurilor le- 
giuitore.

Domnilor senatori,
Domnilor deputății

Inchidend a patra sesiune a acestei 
legislaturi, suut fericit să constat, că și de 
astă-dată rîvna Domniilor-vostre pentru bi
nele obștesc, a fost neobosită, și munca 
Domniilor-vostre spornică.

Ați urmat în liniște și cumpătare opera 
de reforme, pe care ați început’o în prima 
sesiune. înzestrând Țera cu o nouă lege a 
curtei de compturl, dând armatei legea 
statului-major.j și săvîrșind revisuirea în 
parte a condicei penale și a condicei de 
comerciii, ați mai împlinit unele din lipsu
rile legislațiunei nostre și a-țl făcut un 
pas înainte în revisuirea și îmbunătățirea 
întregului nostru organism de stat.

In acestă sesiune ați dat și o deo
sebită atențiune intereselor comunelor nos
tre, și mai ales acelora ale Capitalei. Prin 
măsurile, ce a-țl votat, ați asigurat Bucu- 
rescilor mijloce de propășire potrivite, cu 
starea ce se cuvine Capitalei Regatului ro
mân.

Munca Domniilor-vostre de căpetenia 
însă a fost îndreptată cătră nevoile econo
mice ale Țărei.

Pentru a lor îndestulare ați îndepli
nit cerințele Constituantei din 1866, care 
a pus legea minelor printre măsurile, cari 
trebuiau realisate în cel mai scurt timp, 
și ați înlesnit ast-fel descoperirea și exploa
tarea avuțiilor nostre minerale, fără de 
cari nisuințele nostre pentru crearea unei 
industrii naționale ar fi rămas sterpe. Țera 
va sci să recunoscă meritul celor, cari ’i-au 
deschis acest nou isvor de bogăție.

Prin legea căilor ferate de interes 
local ați asigurat sporirea rețelei nostre de 
drumuri de fier, fără a îngreuna sarcinele 
contribuabililor, și înlesnind transportul, 
ați pregătit o însemnată îmbunătățire în 
condițiile de luptă ale producției nostre. 
Aceeași dorință v’a însuflețit și când a-țl 
autorisat guvernul Meu, ca din excedentele 
nostre budgetare, să înzestreze marele 
terg al Bucurescilor cu o nouă gară și să 
ușureze ast-fel nevoile comerciului, acum 
mai ales, când sferșirea podului peste Du
năre va pune capitala, în legătură directă 
cu Marea. Tot în anul acesta se va des
chide primul nostru serviciu de navigațiune

zardosă, măguli tote inimele. Toți o adop
tară în unanimitate, jurând, ca să o reali- 
seze, cu ori ce mijloce, cu ori ce sacrifi- 
ciuri.

Acâsta era la 26 Martie. Dumineca 
Tomei cădea în 30 Aprilie. Tinerii din 
Oșorheiu scriseră îndată în tote părțile, pe 
la amicii și confrații lor de prin tote ce
lelalte orașe ale Transilvaniei și-i conjura
ră ca, fiă-care în parte, să propage ideia 
propusă. Apoi și aceștia, întocmai ca nisce 
fanatici apostoli, plecară care încătro, că
lare său pe jos, cutrierând tote satele și 
invitând poporul a veni la Blașiu pe Du
mineca Tomei.

Ar fi lung, ca să descriu entusiasmul 
cu care Românii au primit acestă invitare, 
pe care o considerau, ca un messagiu divin; 
ar fi lung, ca să mai descriu impresiunea 
ce a făcut asupra Ungurilor și temerile 
ce le-au insuflat, precum și intrigile nenu
mărate, ce s’au jucat spre a împedeca adu
narea Românilor. Din aceste orl-cine pote 
vede, că o ideiă fericită, o ideiă mântui- 
tore, nu pdte să nu aibă răsunet în inima 

unei naținul, măcar ori cât de apăsată și 
ori cât de abrutisată să fiă. Românii în 
unanimitate se grăbiră a se pregăti și a 
alerga la Blașiu, ca la un loc predestinat 
de oracoll. Ei sciau, că acolo era cuibul 
inteligenței lor, învățațil și binevoitorii lor 
cei sinceri. Ast-fel din locurile cele mai 
depărtate se duseră numai preoții și frun
tașii satelor, ăr din cele mai apropiate 
se rădicară satele întregi.

Guvernul, vedea aceste preparate cu 
nemulțămire. El voia se împedece aduna
rea Românilor, der vădend neresistibila 
lor pornire, afla prudent a nu risca o opu
nere nefolositore și chiar antipolitică, mai 
ales, că se interesa a cruța simpatiile po- 
pulațiunilor pentru orl-ce eventualitate. De 
aceea el pe de o parte făcu cunoscut Epis- 
copilor, că tolera pe Români a-se aduna 
și a petiționa cătră împăratul, însă în diua, 
care ei (Episcopii) vor defige-o, er nu în 
Dumineca Tomei; ăr pe de altă parte el 
regula a trimite oștiri și a împrăștia pe 
cei, carls’ar aduna în diua precisată.

Der caută să esplic un lucru. Când 

die guvernul, să nu se înțelegă Austria. 
Cabinetul imperial era neputincios și demo- 
ralisat; în Transilvania puterea guverna
mentală ajunsese în mâna Ungurilor; nu
mai puterea militară, și acesta numai în 
parte, mai era fidelă monarchiei austriace.

Episcopii, deși pote nu erau cu sin
ceritate dispuși pentru cesțiunea națională 
ast-fel cum o înțelegea poporul, totuși cău
tau să economisăscă și susceptibilitatea gu
vernului și neîmpedecabila plecare anațiu- 
nei. Așa dâr ei determinară diua de 3/15 
Maifi.

Der publicarea acestei disposițiunl 
întârdiându-se, și timpul fiind înaintat, po
porul, care nu scia decât de Dumineca 
Tomei, veni în acestă fi în număr ca de 
30 mii. Atunci fu mare anevoință, ca să se 
răspândescă acea mulțime. Cele 5—6 mii 
baionete imperiale nu aveau curagiul a 
veni la estremitatea vărsărei de sânge. Po
porul nu voia a se risipi. Vocea Episcopu
lui Lemeni era neascultată și urmată de 
murmure insultătore. Tote cercările tribu
nilor erau nefolositore : ce die ? înși-și tri

bunii nu sciau, decă ar face bine să se ri- 
sipescă adunarea seu ba; ei se temeau ca 
nu cum-va acesta să fiă o cursă; se îngri- 
jau, că poporul se va duce pe acasă 
și apoi nu va mai veni la fiua de 3/15 
Maiu. In fine, pe după prând, veni omul 
poporului, Bărnuț; acesta asigură spiritele 
atât ale tribunilor, cât și ale poporului, 
care se retrase în satele învecinate pănă 
la fiua însemnată de Episcopl.

Ast-fel s’au urmat evenimentele, care 
au preces adunarea dela Blașiu. Am cre- 
dut de necesar a-le descrie aici în compen
diu, numai pentru-ca să aduc aminte, cât 
de tare era desvoltat spiritul public în po- 
poporul român din Ardăl, cât era el de 
inițiat în interesele generale și în ideile 
politice, câtă firmitate și perseveranță a 
arătat, câtă bună judecată a desvoltat, și 
cu câtă abnegațiune și devotament s’a ocu
pat de causa națională.

Cu tote amenințările, persecuțiunile 
și împedecările, ce se făoeau din partea 
Ungurilor și a guvernului, pentru fiua 
destinată a adunărei, Românii curgeau, ca 
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maritimă între Constanța și Constantino- 
pole.

Grija domniilor-vostre pentru comu
nicațiile de uscat, nu v’a făcut să uitați 
marea nostră arteră fluvială. Dând guver
nului Meu și în acâstă sesiune mijlocele de 
a spori și întări serviciul nostru de naviga- 
țiune pe Dunăre, ați îndeplinit una din 
cele mai vii dorințe ale României.

Astfel, mulțămită muncei domniilor- 
vostre neclintite, propășirea economică a 
scumpei ndsțre Patrii va lua un avânt din 
ce în ce mai puternic, cu atât mai mult, 
cu cât efectele crisei agricole, prin care 
am trecut, s’au împuținat în mod simțitor 
și s’a dovedit temeinicia prevederilor din 
Mesagiul nostru de deschidere, în oare ve 
spuneam, că greutățile, în cari ne aflăm, nu 
puteau să fiă decât trecătore.

Domnilor senatori.
Domnilor deputați !

Mersul înainte al națiunilor nu are 
margini, și pentru muncitorii harnici, nu 
vine nici odată cesul de odihnă.

Opera căreia ați consacrat activita
tea Domniilor-vâstre, nu este isprăvită. Ea 
este însă destul de însemnată, ca să vă 
puteți întorce la convingerea adâncă, că 
ați întrebuințat numai spre folosul Țărei 
înalta misiune, pe care cu încredere v’a 
dat’o.

In numele Meu și al Țărei vă mulțu
mesc.

Eu declar închisă sesiunea actuală a 
Corpurilor legiuitore.

Carol.

SCmiLE BiLEL
9

6‘ (18) Mai.

Salutarea Junimei. Tinerimea română 
din Graz ne salută din incidentul aniver
sarei clilei de 3 (15) Mai prin următorele 
cuvinte:

GRAZ, 3 (15) Mai 1895.
„Societatea academică română „Carmen 

„Sylva“ din Gras, adunată la serbarea me
morabilei dile de 3 (15) Mai, aduce onoratei 
„Gazete*  și redactorilor un „Prosit*  și o 

fiore specială. Nunquam retrorsum!
Drd. Tincu, G. Dele seu, Drd. med. 

Pusan, E. Harțiag, V. Popescu, Med. Lemeni, 
Drd. med. Nieș, lancu, A. Boiu, Kassan.

—o—
Instalarea noului Metropolis Din 

Blașiu ni-se scrie: Escelența Sa noul Me- 
tropolit Dr. Victor Mihalyi de Apșa a făcut 
ounoscut Consistoriului din Blașiu, că in
stalarea Sa în scaunul metropolitan se va 
face in 26 Mai st. n., âr diua sosirei la 
Blașiu a Escelenței Sale va fi în 25 Mai 
la 3 6re d. am. In 27 Mai, adecă în prima 
c}i după instalare, va fi Consistoriu plenar.

— o—
Promovare. Din Budapesta ni-se îm- 

părtășesce, că d-1 El-ie Cristea, absolvent 
de teologiă și filosofiă, în urma esamenului 
riguros din 3 (15) Mai c., se promoveză as
tăzi, Sâmbătă în 18 Mai n., la gradul de 
doctor în filologia modernă. — Felicitările 
nostre!

Un ministru „hiperzelos“. Ministrul 
de culte Juliu Wlassics a dat un rescript, 
în care se spune, că lipsa de cărți scien- 
tifice, — cari pentru profesorii deia scolele 
medii și pentru candidații de profesori sunt 
indispensabile, și cari pănă aouma se fo- 
losiau tot din străinătate, așa oă în ele nu 
sunt luate în considerare absolut de loc 
raporturile din Ungaria(!!) — va fi delă- 
turată ast-fel, oă dmenl de specialitate din 
patriă vor fi provocațl să scrie cărțile res
pective în decursul anilor viitori. — D-1 
Wlassics, în „hiperzelul“ său crede, oă și 
sciința se pote cumpăra cu bani, dâr se 
înșâlă cumplit. Aci nu mai ajută nimica 
șovinismul, pe care el acum ar voi să-l in
troducă chiar și în sciință. Maghiarii de 
când sunt, nu an avut nici o bâbă de carte 
scientifică originală, ci seu tradusă, seu pla
giată dela străini. Ast-fel încercarea „mi
nistrului plin de râvnă pentru cultura ma
ghiară, va suferi naufragiu, căci sciința nu 
se lasă comandată și nu se pote scote din 
vânt, oi trebue oâștigată prin muncă și su- 
dore, la care nu prea sunt deprinși bărbații 
de „sciințău maghiari.

—o—
„Disciplina*  într’un regiment de hu

sari. Din Lemberg se depeșâză, că alal- 
tăerl au fost duși dela Rzesow la Przemysl 
de cătră o escortă puternică militară 23 de 
husari, între cari și mai mulțl sub-ofîcierl 
din regim. 6. In Przemysl au fost predațl 
judecătoriei militare din oausă, că ei s’au 
revoltat și au ucis pe sergentul lor Dio- 
szeghi. Din inoidentul acesta, se efice, că 
se vor face și numărose schimbări personale 
în regiment.

— o —
Logodnă. Din Verșeț ni-se face cu

noscută logodna d-lui Dr. Emilian Popescu 
cu d-ra Gizela Trufia. Dorim fericire tinerei 
părechl.

— o—
Petroleul român în străinătate. Es- 

ploatatorii de petroleu brut și fabricanții de 
petroleu rafinat din România au o ocasiă 
rară de a introduce astăcjl produsele lor pe 
piețele străine. Consulul general al Româ
niei din Rotterdam și oonsulul general în 
Anvers atrag prin rapârte speciale urgente 
trimise ministerului român de esterne, atenția 
producătorilor din România asupra posibi
lității de a plasa petroleul lor pe piețele 
străine cu prețuri forte avantagiose.

-o —
Voi purcei monștri. Un anumit George 

Bitaiu, care de 28 de ani petrece în Bu- 
curescl, s’a întors elfi0!0 trecute în orașul 
său natal Zagon și aduse cu acăsta oca- 
siune cu sine doi purcei monștri în spirt. 
Unul dintre animale are șâpte piciore, er 
al doilea are opt piciore, cinci urechi, trei 
boturi și patru ochi. Capul cestui din urmă 
semănă ou capul unui câne, are însă o 
trompă lungă, ca a elefantului, cu două 
găuri.

—o —
Corso de flori în Viena. Biroul orășe

nesc budapestan pentru bilete de călătoriă, 

a luat asupra-șl distribuirea de bilete de 
intrare și bilete de tribune pentru festivi
tatea așa numită corso de flori, care în 
anul acesta se va serba la 25 1. c. în pra- 
terul din Viena, cu mare pompă. Tot în 
25 1. c. va fi desohiderea esposițiunei de 
cai, er la 26 alergarea mare de cai și la 
27 sărbătârea poporălă din paroul orășe
nesc vienes. Din incidentul acesta direc
țiunea căilor ferate ungare va da bilete 
pe călătoriă tour și retour cu preț scădut.

—o—
Lacrimile Papei. Din Paris se tele- 

grafiază, că abatele Lemyre, care nu de mult 
s’a reîntors din Roma la Paris, scrie în 
„Libre Parole*,  oă Papa este forte măhnit 
pentru noua contribuția cu care guvernul 
franoes apasă preoțimea. Papa intenționa 
într’un rând, să rupă relațiile diplomatice 
cu Francia, însă totuși n’a făcut’o. Lemyre 
spune, că Papa a plâns înaintea lui, când 
i-a istorisit neîndurarea guvernului francos, 
mai ales aducându-șl aminte cât a obosit 
pentru a face din preoți buni republicani. 
„De ar sci Francesii, cât m’a asediat tripla 
alianță cu rugările ei, cât a trebuit să mă 
opun și lupt, numai oa să susțin bune ra
porturi între preoțimea catolică francesă și 
guvern!“ esclamâ Papa.

—o—
Muiat. Elevii scolelor române gr. or. 

din Arad, sub conducerea învățătorilor, vor 
arangia Joi, în 11 (23) Mai c., un Măial în 
pădurea mare numită „Gsâlla“. Programa: 
a) Tinerimea va merge la pădure cu musica, 
dimineța la 7 ore; b) înainte de amâijl 
jocuri pentru prunci, c) După amâcjl joc 
pentru public, d. La 8 ore săra întdreerea 
în oraș cu musica. Intrarea: 30 cr. de per- 
sonă. Venitul curat este destinat pentru 
ajutorarea școlarilor săraci.

Producțium si petreceri.
Musiea regimentului 50 va da mâne 

seră un concert în sala de concerte din loc, 
cu următorul program: 1) Weinberger: 
Carlsschuler, marș; 2) Adam: Sij’etais roi, 
ouvertură; 3) Klammer : Champagner-Per- 
len, vals; 4) Wagner: Fantasia din opera 
„Lohengrin11; 5) Grieg: a) Ases Tod; 5) 
Anitras Tanz; 6) Ventura: Doi ochi; 7) 
Klammer: Dansuri ungare; 8) Wagner: 
marș din „Taunhăuser; 9) Komzak: j Fur's 
Herz und Gemuth, potpourri; 10) Kremser ; 
Das Lsben ein Tauz, vals; 11) Klammer: 
Iolan, polca; 12) Komzak : Barataria, marș, 
începutul la 8 ore.

*
Musica orășenâscă va da mâne, în 

19 1. c. un concert în otelul Europa, cu 
următorul program : 1) Lumpus Pumpus,
marș; 2) Ouvertură din opera Martha de 
Flotow; 3) Gartenlaube, vals de Strauss;
4) Cavatina din Maria Bathori, de Erkel;
5) Higienă, polcă de Faulwetter; 6) Con
cert italian pentru flaută; 7) Rose din
Orient, vals de IvanovicI; 8) Putpourri din 
Ionathan deMillocker; 9) Souveraine, polca 
de Waldteufel; 10) Wiener Spassvogel, 

marș. începutul la 8 6re săra. Prețul întră- 
rei de persână 30 cr.

Luni sâra la 5’/2 musica orășenâscă 
va cânta la promenadă.

*
Quiutetnl de trimbițe al musicei oră- 

șenesol va da mâne, Dumineoă, după amâcjl 
un concert în grădina restaurațiunei „La 
rață“. Intrarea liberă.

E D U C A T I 0 I E.
Iubirea în educațiune.

(Fine.)

Din cele cp96 am veȚut, că pri
ma crescere, prima educațiune, e de
pusă în manile părinților, respective 
în mâna mamei. Acesta însă ține 
numai pănă la anul 6 -7-lea al etă
ții, când copilul începe a ârnbla în 
șcdlă, unde află pe al doilea părinte, 
pe învățătorul. De aici încolo grija 
crescerei se împarte între părinți și 
învățător.

învățătorul nu este numai învă
țător, ci tot-odată și educator. Copilul 
în etatea sus numită din scdla familiară 
pășesce în șcăla disciplinată, unde 
locul mamei, cât timp se află acolo, 
îl ocupă învățătorul.

Precum între părțile lucrurilor 
naturale se află cea mai mare ar- 
moniă, tocmai așa trebue să fiă și 
între părțile educațiunei; adecă edu- 
cațiunea trebue să fiă în legătură 
strînsă cu cea din familiă, să fiă 
așa (jicend continuarea aceleia.

Trebue deră, ca învățătorul cu 
iubirea sa să atragă cătră sine pe 
micii copii. Din tot cuvântul, din 
tătă fapta lui să strălucescă radele 
iubirei, ca iubirea părintescă să o 
afle acum în densul. Intr’o asemenea 
șeblă, la un atare învățător vor mer
ge voioși copiii, se vor alipi de 
densul cu dragoste, îl vor asculta, 
îșl vor împlini datorințele cu cea 
mai mare bucuria și consciențiosi- 
tate; din contră, dela o asemenea 
șcălă, în care este un învățător dur, 
fără iubire, care îndată după intra
rea copiilor în șeblă îi strînge în ju
gul strict al disciplinei și vorbesce 
cu ei aspru: se vor sili cu tălă pu
terea a rămâne departe de școlă, și 
chiar și numai amintirea numelui 
de „șcălă*  îi face să-i prindă fiori.

In haina iubirei să fiă deci îm
brăcată fața, vorbele și faptele în
vățătorului, căci iubirea este cel 
mai puternic factor spre ajungerea 
scopului măestos al educațiunei. învă
țătorul fără iubire se va tortura pe sine 
și pe învățăceii săi, căci: ce nu putem 
cu binele, nu facem cu reul.

Trebue, ca învățătorul se se 
cobbre la copil, ca să-’i ridice pe 
ei la sine. Ca se pbtă face acesta,

torente, din tote părțile. Peste rîurile cele 
mai mari, pe unde Ungurii ridicaseră îna
dins podurile, Românii treceau prin ape 
pănă în pept, sâu în not, numai și numai 
să mergă și să ajungă la locul, ce se făcuse 
un ideal de mântuire pentru dânșii. In 
diua de 3 Mai, poporul adunat ajungea 
pănă la cifra de 80 mii omeni.

Văzând cine-va acâstă mare mulțime 
de popor, adunat pentru afaoerl publice, 
îșl putea face cea mai esactă ideiă despre 
comițiile și forurile vechei Rome. Pe un 
câmp deschis, în marginea din sus a Blașiu- 
lui, se improvisâ o tribună înaltă; jos, îm
prejurul acestei tribune, se puseră câte-va 
mese și scaune, destinate pentru EpiscopI, 
pentru secretari și pentru personele cele 
mai alese. Acolo poporul, după comanda
mentul junilor iuriscl, făcu un mare cerc, 
în cât să rămână locul liber de circulat la 
mijloc; apoi se făcură linii deschise și 
largi pănă la biserică, pentru ca de acolo 
și pănă la tribună să fiă calea liberă, Afară 
din cercul central, se împrovisară încă 
vre-o 4—5 tribune mai mici, destinate pen

tru tribunii populari, destinați, ca să trans
mită poporului, ce era departe de centru, 
decisiunile conferințelor.

, Semnalul deschiderei adunărei se dete 
prin tragerea clopotului celui mare. Atunci 
Episcopii, urmați de cler, de profesori și 
inteligențl, se sculară și plecară cătră lo
cul preparat. înainte mergea flamura cea 
mare națională pe care sta inscripțiunea 
auriă: FiWwtea Pomană reînviată, flamură 
împrovisată.

Acestă flamură era tricoloră; ea re- 
presenta prin venăt, alb și roșu culorile îm
brăcămintei poporului; Ungurii nerodl <fi- 
ceau, că este flamura rusescă! — Afară de 
acestă flamură, se mai improvisară și al
tele mai mici cu diferitele inscripțiunl, cari 
arătau dorințele națiunei: pe una se vedea 
scris : libertate și independența națională ; pe 
alta se cetea: credința neînfrântă cătră 
tron ’, pe alta: nici o uniune cu Țera-Un- 
gurâscă.

Cu ocasiunna acestei adunări veniseră 
mai mulțl Unguri nobili de prin provin
ciile învecinate, parte cu scop de a studia 

lucrurile, parte atrași de curiositate. Mulțl 
din aceștia erau de origine română: stră
moșii lor îșl renegaseră și limba și națio- 
nea și religiunea, pentru diferite cuvinte 
politice. Aceștia de astă-dată, vădend reli- 
giositatea acestei imposante adunări, sim
țiră inimele lor bătând de entusiasm pen
tru onorea numelui român, și începură a 
îmbrățișa pe conducătorii poporului numin- 
du-i frații lor și roșind de rătăcirile lor 
trecute.

Adunarea, deschisă sub președința 
ambilor episcop!, proclamă de vice-preșe- 
dințl pe Sim. Bărnuț și G. Bariț; ea mai 
proclama și cjece secretari, între cari 
mi-aduc aminte de canonicul (Archiman- 
dritul) Gipar, Laurianu, protopop Popasu 
și Dim. Boer. Episcopul Șaguna făcu o 
rugăciune cătră D-deu, ca să lumineze min
tea națiunei și să o îndrepteze spre dra
goste cătră împăratul. După acesta, Bărnuț, 
idolul poporului, se înainta cătră tribună. 
In acel moment o tăcere religiosă se făcu 
în popor: cea de pe urmă suflare părea 
că amuțise. Poporul părea, că așteptă să 

audă vorbind oracolul său. Vocea cea ju
mătate stînsă a oratorului, atunci luă un 
timbru ângeresc, ce răsbătea pănă în fun
dul inimelor. El făcu cinci propuneri în
semnate :

1. Ca adunarea să se proclame de 
adunare generală a națiunei; 2) Câmpul, 
pe care se ține adunarea să se numescă 
Câmpul Libertăței ; 3) Națiunea să se declare 
credinciosă împăratului; 4) Națiunea să se 
proclame națiune de sine stătătore și de 
parte întregitore a Transilvaniei; 5) Națiu
nea să depue jurământ cătră împăratul, 
cătră patriă și cătră națiunea rofnână.

Aceste propuneri, transmise poporului 
prin vocea tribunilor, se primiră cu acla- 
mațiunl și cu aplause. Atunci Bărnuț ceti 
formula jurământului, care după ce se 
adoptă, se recită de cătră popor cu o so
lemnitate religiosă.

Cu aceste s’a încheiat ședința din 3/t5 
Maitt.

Secretarii se consultară între sine 
cum să termine mai curând lucrurile, pen- 
tru-ca să pbtă libera poporul a se duce pe
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trebue se cunâscă natura fiesce-că- 
ruia, și la acesta ae-șî acomodeze pro
cedura aa. Der cum își va pute cu- 
nâsce învățăceii acel învățător, care nu 
șl-a câștigat iubirea, nu șl-a câștigat 
alipirea, încrederea lor?

Natura fiesce-cărui copil o pu
tem cunâace mai bine atunci, când 
se află liber în societatea altor co
pii, mai ales când ae jdcă. Aici ese 
mai curat la lumină natura, indivi
dualitatea fiesce căruia.

Esperiențele acestea însă să nu 
voeacă învățătorul a-le câștiga as- 
cuncțendu-se unde-va și de acolo 
pândindu-i pe copii, ci amestecân 
du-se între ei, îndreptându-le jocu
rile, veselindu-se cu ei împreună. 
Succede-va acesta unui învățător, 
care nu dispune de iubirea, de ali
pirea-copiilor? Nu, căci îndată ce 
se va apropia de ei, vor înceta cu 
jucatul, temendu-se de el. Un astfel 
de învățător numai va învăța, va 
instrua pe copii, der nu-i va cresce, 
nu-i va educa. Ținendu-șl 6rele pre
scrise, își va cugeta împlinită datorin- 
ța față de școlâ. Spre ajungeiea 
acestui scop unilateral îi stau la 
disposițiă armele brutalității: bâta și 
calculii de clasificațiune.

Der precum mama, așa și în
vățătorul să fiă moderat, atât în iu
bire, cât și în asprime, căci prin 
gradul mijlociu al amândurora, își 
va crea pe al 2-lea factor al ajun- 

rea, cât și stricteța să deștepte în 
copil onore față de învățătorul său; 
de aceea trebue, ca iubirea să nu de
genereze în slăbiciune, er stricteța în ti
rania.

Dispunând de autoritatea rece- 
rută și de iubirea copiilor, vom dis
pune și de întrega încredere, de în- 
trega atragere a lor, veflend și în 
pedepsă bunăvoința educatorului față 
de ei.

Descoperind copilul calitățile 
acestea în învățător, se va sili, ca să 
corăspundă acestora și să-șî câștige 
îndestulirea, iubirea, respectul învă
țătorului, formându și prin acesta și 
densul âre-care autoritate. De aci 
urmeză, că copiii, carî dispun deja 
de asemenea autoritate, decă se în
tâmplă, de nu sciu răspunde lecțiu- 
nea, seu și numai la o simplă vorbă 
admoniătâre, încep a plânge, simțin- 
du și-o vătămată.

Copiii, fiind convinși despre iu
birea învățătorului, vor învăța, vor 
asculta, își vor împlini lucrurile cu 
cea mai mare bucuriă și ușurință; 
la cas contrar însă, lucru mai greu, 
mai amar, mai chinuitor, ca a înveța, 
nu vor cundsce.

Pe cei slabi de minte tocmai 

așa se i iubescă, ca și pe cei buni, 
căci prin acesta vor căpăta și ei 
voiă, se apucă de lucru, își pun 
tote puterile, ca să se facă vrednici 
de lauda, de iubirea învățătorului; 
der decă văd, că pe ei nu-i iubesce, 
n’au voiă și nici nu vor înainta 
nimic.

Ca urmare a iubirei, învățătorul 
să aibă simț de dreptate. înaintea 
lui să nu fiă deosebire între școlari. 
Pentru aceeași faptă unul ca altul 
să-și capete atât pedepsa, cât și 
lauda, remunerațiunea meritată. Ni
mica nu întristeză mai tare pe co
pil, ca atunci, când vede, că unii sunt 
lăudați', remunerați fără merit,fără 
nici o dreptate. Ca să nu cadă 
în astfel de erori, se nu țină în 
scolă farorițî spioni, căci aceștia, spre 
a-șl câștiga iubirea, grația învăță
torului lor, vor presenta pe alții în 
colorile cela mai întunecate.

Acesta datină uriciâsă o vedem 
astăcjl încuibată în grad forte mare 
în șcâlele medii, unde cei mai mulțl 
profesori își țin în fiesce-care clasă 
câte-un favorit, care prin unele da
ruri, ori prin lingușiri și-au câștigat 
grația d-lui profesor, spioneză tâte 
vorbele și faptele conșcolarilor săi 
numai din invidiă, numai ca să-și 
câștige vadă, și refereză în ascuns 
lucruri adevărate și neadevărate. 
Acești ticăloși învinovățesc pe cei 
mai buni școlari din singurul motiv, 
că învață mai bine ca ei, sunt mai 
deștepți și prin urmare mai lăudați.

învățătorul cu simț de dreptate 
nu va crede orbiș astfel de pîrîturl, 
ci va stărui a-se convinge însu-șî 
despre tdte, 6r pe spionul îl va res
pinge cu dispreț dela sine.

Nu așa face însă învățătorul 
fără dreptate și, prin urmare, fără 
iubire. Acesta, fără de a cerceta mai 
departe, începe a-șl arăta puterea, în
cepe a șl răsbuna asupra școlarilor 
pîrîțl, cari în cele mai multe cașuri 
sunt nevinovațl. Se începe persecu
tarea. Ori cât de bine ar răspunde, 
sermanul, tot află d l profesor ceva, 
ce nu-i place. Prin procedura acesta 
nedreptă își pierde școlarul voia de 
a înveța, își pierde voia dela ori-ce 
lucru serios, — și se dă lenevirei. 
Urmeză eaamenul la finea anului: 
„fiind-că în tot anul n'a răspuns măcar 
odată bine“, îi încarcă testimoniul cu 
secunde și-i sfatuesce, ca mai bine 
să se apuce de alt lucru și se se 
lase de acdlă.

Cine portă vina pentru acești 
nenorociți? Nimenea altul, decât în
vățătorul, care i-a răpit voia de în
vățat, care nu i-a recunoscut nici
odată, ba i-a negat meritele; care 
n’a avut nici iubire, nici dreptate; 

care s’a făcut rob intereselor proprii, 
nimicind o generațiune întregă cu 
talente frumâse.

Din cele flise putem vede, că 
viitorul fiesce-căruia om e depus în 
mânile acelora, dela cari își capătă 
educațiunea. Aceștia sunt răspunză
tori pentru viitorul a totă tiuerimea, 
aceștia o pot face fericită ori neferi
cită', de aceea ar fi forte de dorit, 
ca fîă-care se-șl cunâscă cât se pote 
de bine ÎDsămnătatea causei, ce i-o 
impune chiămarea.

Erm. Șandrn, 
învățător.

Despre cultivarea pomilor.
(Dialog). |

Nicolae: Pe unde ai mai fost, frate 
Avrame, că nu te vădui de ast’ primăvară?

Avram: Fost’am, Nicolae, ca omul 
sărac, unde ’ml-oiii căpăta de lucru, că la 
noi în sat nu mai capătă omul sărac tot- 
deuna de lucru, că satul e mic și omenii 
săraci le pare bine, decă au ei ce munci 
tot mereu și sunt buni bucuroși, când nu 
sunt siliți a lua om strein la lucru.

Nicolae: Ei, și âmblat’ai bine!
Avram: Mulțam Domne, nu-mi pare 

rău, că m’am dus, mi-am adunat bucate 
de ml-or’ fi pe totă iarna, și bani de haine 
mie și căsenilor mei. Acum am venit aca
să pe 2 săptămâni, să aduc lemne de foc 
și să plătesc dările, apoi er mă duc.

Nicolae: Și unde mergi?
Avram: De unde am venit, în Săsime.
Nicolae: In Săsime! Hm! și mai 

bine-i decât la noi ?
Avram: E mai bine într’atâta, că 

acolo omul tot mereu capătă de lucru, că 
Sașii sunt omeni bogați, au cuprins mult și 
nu înving numai cu brațele lor.

Nicolae: Decă-c|I acum, spre iârnă, 
ce mai lucră atâta ?

Avram: Lucru au ei tot mereu, că 
cară gunoi și lemne și petră.

Nicolae: D’apoi sciu, că nu mai 
au atâta gunoi, cât să le trebuescă și 6- 
menl streini tot mereu la casă, ori doră 
ei nu lucră ? !

Avram: Ba lucră, dău, aceia; încă 
lucră — lucră, der sunt gazde mari, au pă
mânt mult și-1 lucră bine. Apoi mai adună 
multă petră și mult lemn de lucru. Fiă- 
care are la casă câte-o grămadă mare de 
pâtră și alta de lemne grose, cioplite gata.

Nicolae: Și ce fac cu ele ? Le 
vând?

Avram: De vândut nici poveste, au 
pe ce face bani, dor’ nu ’și-or vinde lem
nele și petra strînsă gata!

Nicolae: Și ce fac cu ele ?
Avram: Curți, Nicolae, curți mari 

ca cele grofescl, de ai gândi, că în tote 
domni șed.

Nicolae: pice c’așa! Hm! Trebue, 
că au mulțl bani!

Avram: Să nu aibă, n’ar face lu
cruri de care fac!

Nicolae: Vor fi sciind face bani!
Avram: Sciu, da! Toți sciu face 

bani, dâr de cheltuit nu-i sciu cheltui așa 
de ușor, ca omenii noștri.

Nicolae: încă și tu-i învăța a face 
bani dela Sași?

Avram: Am învățat și păn’acuma! 
Numai o jumătate de an am fost între ei, 
și sciu face bani cum se cade.

Nicolae: Atunci de ce mergi [der 
eră la Sași!

Avram: Merg, că acasă n’am ce 
lucra și mi-am dat cuvântul la Sasul, unde 
am lucrat totă vara, că mai merg la el 
pănă la S.-tul George.

Nicolae: Nu te pricep! Der cât 
îți dă păn’ la S.-tul George?

Avram: 20 de zloțî, 2 părechl de 
opinci și pănură de un suman și de o pă- 
reche de cidrecl.

Nicolae: Puțin, prea puțin! Pe o 
jumătate de an numai 20 de zloțî! N’așI 
merge, să nu mai văd bani pănă-i lumea!

Avram: Tu n’ai merge, der eu etă 
merg și încă îmi pare bine, că capăt de 
lucru.

Nicolae: Să-mi dea o plată bună 
și să sciu, că m’așl învăța a face bani, ași 
merge și eu pe vre-o lună.

Avram: Intr’o lună nu înveți mai 
nimic. Abia într’un an de vedl tote pon
turile, cum se fac banii!

Nicolae: D’apoi tu par’ că diceai, 
că scii face bani ; cum se fac ? Invață-mă 
și pe mine cât de cât.

Avram: Banii se fac singuri sin
gurei, pagubă numai că-s rotundl și ne lu
necă așa de lesne din mână. Din mâna 
Sasului însă nu se durdulucă așa curând.

Nicolae: Ei, spune-mi cum fac 
Sașii bani?

Avram: Așa, că vând multe de tote, 
âr banii-i țin legați cu șepte ațe, nu dau 
din ei, numai când îi o silă prea mare.

Nicolae: DecădI nici noi nu mai 
aruncăm cu ei după câni și tot nu avem 
în veci!

Avram: Să fii tu un an slugă la 
un Sas, ai vede cum se fac și țin banii.

N i cA 1 a e: Ba fiă mama huciului slu
gă la Sași, că doră n’am nebunit, dor tu 
văd, că ai fost și dicî, că-i mai merge că-țl 
place, spune-mi dâră, ce obiceiuri au Sașii 
de fac bani?

Avram: O, Domne! Ar trebui să-ți 
spun tote câte le-am vâdut la ei, ca să 
poți pricepe lucrul.

Nicolae: D’apoi spune-mi, că și 
așa-i Duminecă, n’avem nici un lucru.

Avram: Scii, că mersei ast’primă- 
vâră, când noi nu aveam nici un lucru, 
țliua era frumos, noptea mai îngheța câte-o 
lecă, apoi peste (fi ®r’ se desgheța, și era 
o tină de numai prin grădini umblam.

Nicolae: D’apoi sciu, că așa-i pri
măvara p’acolo !

acasă. Lucrarea cea mai esențială fu peti- 
țiunea cătră împăratul, în care să se arate 
dorințele națiunei. Laurian se însărcina și 
o făcu. A doua di redeschi<jendu-se adunarea 
el se sui pe tribună și ceti proiectul peti- 
țiunei; acesta cuprindea 16 puncte memo
rabile :

1. Cererea unei diete representative, 
la care Românii să fiă chemați a trimite de- 
putațl în proporțiunea numărului lor. Ro
mânii să aibă dregătorii lor naționali în 
tote ramurile. Limba română să servâscă ca 
oficială față cu Românii.

2. Independența Bisericei române fără 
distincțiune de confesiune. Restabilirea Mi
tropoliei Române și a unui sinod general 
anual.

3. Desființarea iobăgiei (clăcei) și a 
decimelor, fără despăgubire.

4. Libertatea industrială și comercială.
5. Desființarea dărei asupra vitelor.
6. Desființarea 4e°iuelei asupra me

talelor, ce se esploată în cuprinsul țărei.
7. Libertatea de a vorbi, a scrie și 

a tipări.

8. Libertatea individuală și dreptul 
adunărilor.

9. Tribunale de jurați cu publicitate, 
în care procesele să se facă verbal.

10. Gardă națională. Miliția română 
să aibă ofițeri români.

11. Regularea miezuinelor (hotărni
ciilor) prin comisiunl mixte.

12. Dotarea clerului român din casa 
statului, ca celelalte cieruri.

13. întinderea instrucțiunei publice, 
prin școli primare sătescl, Institute mili
tare și tecnice, seminar, Universitate, și 
altele.

14. Egalitate de dări și ștergerea pri
vilegiilor ;

15. O constituțiune nouă, făcută prin 
o adunare constituantă a tuturor națiuni
lor țărei, pe basele libertății, egalității și 
frățietății; codicl noi de legi civile, penale, 
comerciale ș. a.

16. Causa uniunei cu Ungaria să nu 
se tolereze a se desbate pănă când Românii 
nu vor lua parte în camera legislativă, ca 

națiune constitutivă: alt-fel de s’ar urma, 
Românii protestă cu solemnitate.

Poporul primi proiectul de petițiune 
cu strigări unanime de entusiasm. Laurian, 
Bămuț, Bariț fură purtațt în triumf și 
aclamați, ca capi și conducători ai națiu
nei. Entusiasmul general era în culme. In- 
su-șl cerul părea impresionat de fericirea 
generală, căci în momentele acele începu 
a ploua, și picăturile de ploie poporul le 
asemăna cu lacrimi de bucuriă.

A treia di se ținu încă o conferință. 
Astă-dată însă nu se făcu decât verificarea 
protocolului ședinței II și defigerea depu- 
tațiunei, ce luâ misiunea a duce petițiunea 
la împăratul. După aceea adunarea decla- 
rându-se ca terminată, poporul începu a-se 
duce la vetrele sale, plin de ilusiuni și de 
speranțe într’un viitor mai fericit. Dâr vai! 
Cât de amar se arată viitorul acela atât 
de dulce visat atuncea!

După plecarea poporului mai răma
seră în Blașiu, pănă a doua (jb cei mai 
mulțl din protopopi, tinerii juriști și stu- 
dențl, și puținii Moldoveni și Munteni 

emigrați, cari prin o întâmplare acciden
tală avuserăm fericirea a lua parte la o cji 
așa de mare pentru națiunea ndstră. Cu 
inimele nostre tinere și înflăcărate de idea
luri frumose, împărtășiam tote emoțiunile 
fraților Ardeleni, și cu sufletele nostre de 
Români îmbrățișam tote aspirațiunile și 
credințele lor, identificându-ne sortea nos- 
tră cu a lor. Or dulce di și frumosă! tu 
vei fi cea mai prețiosă din suvenirile mele!

La sunetul unei musice de lăutari, ce 
se rătăciseră pe aicea, o bandă de vre-o 
trei-(jecl părechl tineri esecutară jocul că
lușarilor, acel joc, care a perpetuat pănă 
astăcjl în poporul nostru memoria răpi- 
rei Sabinencelor de cătră străbunii noștri 
Romani. Sera se făcură serenade pe la 
cei mai mulțl din bărbații iubiți ai popo
rului ; de onorea acâsta ne împărtășirăm și 
noi Moldovenii.
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Avram: Așa, numai cât pe Sași i-am 
«.flat lucrând și încă având lipsă de lucră
tori.

N i c o 1 a e : Si ce lucrau, dâcă era » >
tina așa de mare, că sciu că nu puteau băga 
vitele în jug?

Avram: Sașii, când am mers eu, 
toți lucrau prin grădini și prin vil. îngră
deau, curățiau pomii de crengile cele us
cate, adunau uscăturile, greblau printre 
pomi, oltuiau, făceau pari de vie, făceau 
straturi prin grădinile mai sbicite; scurt: 
toți lucrau pe întrecute, âr omenii dela 
noi pierdeau vremea, că timpul aratului 
nu sosise, âr cu alte lucruri nu se îndelet
nicesc. Eu numai decât mS tocmii slugă la 
un Sas bătrân și bogat, care avea un fe
cior dus în cătane șl-o fată de măritat.

Nicolae: Cât țl-a dat ?
Avram: ’Mi-a dat păn’ la Sîmedru 

■20 de zloțl, 3 părechl de opinci, pănură 
de un suman și o păreche de ciorecl și 
holdă de tomnă de o di de plug, numai 
să o secer la timpul său; și ml-a mai fă
găduit 20 de oltoi, de m’oi purta bine.

Nicolae: Și datu-țl-a ?
Avram: Dat.
N i o o 1 a e: Și ce ai făcut cu ei ? Cu 

•cât i-ai vândut?
Avram: Că doră nu i-oi vinde ! I-am 

pus în grădină!
Nicolae: Apoi, că în grădina ta de 

lângă cimiter sciu, că s’or face! Dâcăcll 
acolo nici cucuruzul nu se face!

Avram: Tocmai, că cucuruzul nu 
se face, da pomii s’or face. Am vădut eu, 
cum au și Sașii pomii lor, unii în grădini 
mai bune, alții pe coste mai rele și țepișe 
de cum este grădina mea, și fac pome 
bune și multe și iau bani frumoși de pe 
ele în totă tomna. Stăpânul meu are o 
grădină mai mică ca a mea și a scos și-’n 
astă tomnă peste 600 fi. din ea!

Nicolae: Una ca asta nu se pote! 
•Că doră pe grădina ta nu să scoți din ea 
600 fl. la an., der să dai s’o vindl de uric, 
nu-țl dă nime nici 50 fl.

Avram: Așa-i și nu-i așa! Grădina 
mea, cum e adl, nu face nici 50 fl. cu tote 
că-i de un juger bun de mare, că-i ca un 
sac gol, ca o pungă golă; a Sasului nu-i 
chiar așa de mare și încă-i pe o costă, der 
nu ’țl-ar da-o nici cu 2000 fl., că-i plină 
de pomi, cari fac pome multe și scumpe, 
•âr printre ei face ârbă și otavă bună; a lui 
•e ca un sac plin de bucate, ca o pungă 
plină de bani.

N i c o 1 a e: Mare lucru ar fi să se fa
că în grădina ta pomi, după cum spui, că 
au Sașii!

Avram: Mare și nu prea! D-deu a 
făcut și grădina mea ca și pe a Sasului, 
dâr eu pân’ acum n’am pus în ea, pe când 
Sasul a pus, și câștig frumos a avut. Și 
cu încă voia ave, decă ml-a ajuta D-cJeu.

Nicolae: Câți pomi dicl că ai pus? 
Avram: Douâ-cJecI; der nu-s destui, 

trebue să am cel puțin o sută, atunci apoi 
va fi plină.

*) Aruncau.

Lupta dela Sulferm.*)

*) Audit și scris la an. 1861 dela o 
servitore din Sibiiu, de loc din Hususeu, 
•care spunea, că ea l’a audit dela amantul 

■ ei, ce luase parte la acea luptă,
**) Numele unui regiment austriac.
***) Piramide.

(1S59.)

Fruncjă verde, rău s’aude 
Unde sunt armadii inuJte, 
Aprâpe de Sulferin
Unde-i locul cel cu chin.
Dela Sulferin în sus 
Culuț**)  în Ibgăr s’a pus.
Săraci feciorașl frumoși,
Cum stau noptea’n lbgăr scoși! 
Stau și păzesc nbptea ’ntregă, 
Ca se fie gata ’ngrabă, 
Cu curelele ’mbrăcați 
Tot de bătaie gătațl;
Cu puacile’n cărămide***)  
Cu straițele fără pite, 
Pic de apă de beut 
O lingură n’au avut.
Când de 90 revărsa 
Trâmbițașul îmi sufla,

Nicolae: Și când vor face ei pome? 
Avram: Peste 3—4 ani vor începe 

a face, âr peste <jece aQI pot vinde câte 
vre-o două și cumpăra pe prețul lor buca
te, că loc n’am la hotar nici cât să pui 
palma, precum bine șeii.

Nicolae: DâcădI, chiar așa să fiă cum 
dicl tu, tot nu-i ave folos de pome. La noi 
îs omenii răi, tote țl-or fura pomele și 
’țl-or rupe și pomii.

Avram: N’or fi chiar toți așa de 
răi, cum îi credl tu. Dac’or fi multe pome, 
or’ mai și duce, or’ mai și rămână, der 
acum n’au ce duce nici ei, nici eu. Apoi 
cei buni din sat dela noi, decă vor vedâ 
ce fac eu, vor face și ei ca mine, și cu 
vremea satul va fi plin de pome și nimeni 
n’a mai rîvni să ia dela altul.

Nicolae: Ha — ha; ha! Departe 
te duci cu mintea! DecădI, mă Avrame, ce 
ar face omenii cu pomele, dâcă toți ar 
face ca Sașii?! VedI, că și ei, când au 
multe, numai nu le aruncă după omeni! 
Vin p’aicl cu ele, le daupe orl-ce, pe bani 
și pe bucate, numai să nu le mai ducă 
acasă.

Avram; Dau dău mai pe nimic, der 
ce dau ? Doră merele cele frumose adunate 
cu mâna? Nu, acele le dau pe bani mulți, 
le trimit în sus la Pesta și Viena și pe 
airea cu vagonele, de capătă odată câte-va 
sute, cum a căpătat și stăpânul meu 600 fl. 
tot bani de argint de-țl fugea ochii pe ei! 
P’aicl dau numai pomele cădute, cari s’ar 
putredi de le-ar țină timp mai îndelungat. 
Apoi, că le dau pe buoate, nu-i rușine, 
au și ei bucate, încă mai multe decât noi, 
der bucatele stau și cresc în preț pănă 
primăvăra, pe când pomele cele bătucite 
s’ar putredi!

Nicolae: Așa-dâră din pome fac 
Sașii atâta potop de bani?

Avram: Din pome și din legume: 
duc la târguri pome, ciapă, aiă, sfecle, cu- 
rechiil, salată, celer, petrînjei, morcovi și 
câte și mai câte, și bani fac, âr banii-i 
pun bine, nu-i bău în crișma jidanului, 
cum fac mulți omeni de ai noștri.

Nicolae: Minunați âmenl sunt Sa
șii tăi!

Avram: Minunați, cl^u, și eu rog pe 
D-cJeu, că așa de sîrguincioșl și de cruță- 
torl să fiă și omenii noștri, atunci va fi 
bine de noi.

Nicolae: Dac’am fi moștenit și noi, 
ca ei, atâtea moșii și curți, de bună semă 
am sta și noi mai bine, dâr așa... vai de 
noi!

Nicolae: Vai de noi, că n’avem 
minte destulă! Acum văd cum se trăesce 
în lume! Deși ml-a rămas de tata numai 
grădina asta, de ar fi fost plină de pomi, 
n’așl fi silit a âmbla acum a sluji prin sate 
streine, dâr de nu voi pune nici eu, atunci 
și copil mei vor fi siliți a sluji. Deci, de 
nu pentru mine, batăr pentru ei pun pomi 
mereu pănă-ml va fi grădina plină. La pri- 
măveră mai aduc eu și o sută, parte oltoițl,

Ei pușca’n mână lua 
$i pe deal, că se’nșira, 
Pe Franțuzul aștepta.
Când sorele răsărea 
Etă Franțuzul venea 
Cu haine roșii îmbrăcați, 
Tot de bătae gătațî.
Nimic nu puteam cundsce 
Făr’ de-a Franțuzului date. 
Venea tare cătră noi 
Și ținea cu noi răsboi.
Când erau de noi aprope 
Prin9em cu ei a ne bate.
Tbtă c|iua ne-am bătut 
Pănă când n’am mai putut, 
Mai întâi cu puscile 
Prin glănțe ca muscele;
Mai târziu cu tunurile 
De răsuna dealurile.
Cât puteam vede cu ochii 
Stau feciorii morțl ca snopii, 
Tot ca snopii cei de grâu 
Și sângele până’n brâu.
Dela Sulferin la vale 
Venea-un general călare, 
Striga tare ’n gura mare: 
împărate înălțate,

parte neoltoițl, că i-oi oltoi eu, âr din sim- 
briă cumpăr și partea văru-mi-o Grigore, 
că-i chiar lângă a mea, și și aceea o umplu 
cu pomi, apoi — fă Domne, ce-ti-i îndura!

Nicolae: D-deu să-ți ajute și să fiă 
precum gândesc!, că vrâu din tot sufletul, 
dâr eu unul nu cred pănă nu văd.

Avram: Nici eu nu credeam, de nu 
vedeam, der după ce am vădut, m’am mi
nunat și mi-am pus în gând să fac și eu 
cum vădui, că fac Sașii. începutul l’am fă
cut. 4—5 ani voii mai sluji pănă mi-oi 
umplâ grădina bine și pănă vor prinde 
pomii a face pdme. Atunci voi sta și eu 
în satul meu, că voi ave din ce trăi și un
de munci, der pănă atunci nu. Mai bine 
voiti să fiu slugă sătul, decât gazdă de ca
pul meu și flămând; mai bine muncesc în 
sat strein și să sciu, că copilașii mei au 
ce le trebue, decât să stau aci să-i văd flă- 
mândl, ba nici să nu-i pot vedâ de fâme.

Nicolae: D-deu să-ți ajute și să ne 
vedem cu bine!

Avram: D-ijeu să-ți dea bine și să
nătate !

Loan Pop Reteganul.

Sciri telegrafice.
Viena, 18 Mai. Foia oficială pu

blică autograful prea înalt cătră 
Kalnoky, prin care se primesce de- 
misiunea acestuia cu cuvinte iorte 
grațiose. piarele polone accentueză, 
că numirea lui Goluchowski va fi o do
vadă eclatantă a încrederei ce o are 
Majestatea Sa în Poloni și în poli*  
tica lor.

Cu privire la viitorea numire a 
lui Goluohowski se asigură, că în 
Berlin ea nu ar fi primită cu neîn
credere. Demisiunea contelui Kâl 
noky produse în Vatican o impre- 
siune nespus'„de rea. crede, că posiția 
nunciului Agliardi este serios amenințată.

Literatură,
Memorii din 1848/49 do Vasilie Mol- 

dovani, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. sâu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassd) seu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei.

*

In editura librăriei Carol Muller din 
Bucurescl a apărut: Religie și sciință, în- 
ceroare critică de morală socială. — Un 
studiu de actualitate și interesant. Costă 
un esemplar 75 bani. Ia editura aceleeașl 
librării va apărâ în curând un roman al 
d-lui Duiliu Zamfirescu, întitulat „Lume nouă 
și Lume vechiău. Un esemplar va costa 
3 lei.

Strigă pardon, nu te bate, 
Că-țî pierii cătanele tote! 
Da ’mpăratul ce (Ș-icea.
— Da-țl feciori pănă-țl putea, 
De-țl pute nu vă lăsați, 
Da-țl feciori nu ve’ntristațl, 
Care-țl mai pute scăpa, 
Că Franțuzii-s întăriți, 
Li-a vint bate, ’s odihniți, 
Li-a vint Tăheni și-Angliuși 
De ne ocolesc acuși. 
Da Franțuzii ce c^iceau ? 
Cu puscile împușcau, 
Cu cărtacele țipau*)  
Cu locul ne surupau 
Da Dumnedeu, ce șla dat? 
Un vent mare minunat, 
Tot cu plbie mestecat. 
De Franțuzii ’n loc au stat 
Și cu focu șl-a’ncetat, 
De-am putut de-am mai scăpat. 
Se vă luați feciori aminte, 
Ce va fi de-acum nainte.
De a rămânea vre-un fecior 
Va ’mpușca cu mare dor.

ț„Rev. Crit. LitA)

Caleidoscop literar, fantasii, suvenir! 
și episode, de Constantin de Stamati-Ciurea. 
Opul, apărut sub acest titlu, conține mai 
multe istorisiri forte frumose. Are 480 pag. 
și costă 1 fl. 50 cr. (3 franci.)

*
„Prietinul sătănului român“. Aceeta 

este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulțl, compusă de Ioan Pop Reteganul. Cu 
un adaus de poesii alese“. Acâstă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumâse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De vândare la tipografia 
editore „Aurora11 A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

*

Din „Biblioteca pentru toți a librăria 
Carol Muller din Bucurescl (Calea Victoriei 
53) a apărut și volumul al 4 lea, Despre 
educațiune (partea 1) de Herbert Spencer, 
trad, de Dum. Stâncescti, una din cele mai 
vestite și mai folositore cărți pentru toți, 
câți se ocupă cu educafiunea. La 1 Mai v. 
a apărut și partea a doua din acâstă va- 
lorâsă scriere. Volumurile apărute pănă 
acum sunt: Povești alese, de Andersen; 
Pasările nostre și legendele lor, de S. Fl. 
Marian și Cântece și Plângeri, poesii de 
M. Zamfirescu. Fiă-care din aceste scrieri, 
atât de bine alese și conținând cel puțin 
câte 121 pag., costă numai câte 30 bani 
(15 cr.) Deposit general pentru Transil
vania și Ungaria la librăria Krafft în Sibiiu.

*

Non! este titlul unei frumose coleo- 
țiunl de scrieri diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.

Industria și comercîu.
----------------- -- ----------------- ----  - ■-■■r --  I

Industria zahărului.

Acesta imfustriă represintă as- 
tă4l o industrie universală în ade
văratul sens al cuvântului, o indu3- 
triă de cea mai mare importanță 
pentru țările, unde este desvoltată, 
prin influința enormă, ce o are asu
pra agriculturei, a comerciului și a 
industriei în general. In fine, ea 
este o industrie de o estensiune așa 
de mare, cum pote nu mai esistă 
alta. Pe acest teren., rivalisăză țările 
zonei moderat ale Europei, înce
pând dela pământul negru al Rusiei 
pănă la câmpiile Normandiei, cu 
plantațiunile tropice din ambele 
emisfere. Puterea productivă enor
mă a sorelui tropic, se paraliseză 
prin neobosita activitate și inteli
gență a Europenului, care în cultura 
pământului și mai cu semă în in
dustrie, produce neasemănat mai 
mult și mai bun, decât concurentul 
său moleșit de căldurile tropicale. 
Așa se esplică faptul, că europânul 
a ajuns să espulseze cu totul zahă
rul de trestie din comerciul conti
nentului europen și a început a-i 
face cu zaharul de Bfeclă o concu
rență vehementă chiar în patria lui; 
un fapt, care acum 30—40 ani ni
meni n’ar fi îndrăsnit a-1 crede po
sibil.

Planta industrială, care produce 
anual marl capitular! e sfecla de za- 
har. Ea este o varietate din Bfecla 
de nutreț {Beta vulgaris). Prin o cul
tură minuțibsă și rațională s’au ob
ținut mai multe varietăți, cari se 
află ac|i îu comerciu, așa: Villmorin, 
Knauer, Bestehorn, Imperiala, Electorala, 
Kleinwanzleben ș. a. Pe când sfecla 
sălbatică e anuală și conține zahar 
numai 2—3—5°/0, sfecla de zahar 
produce sămânță în anul al 2-lea și 
conține 10—180/° zahar. Ea se cul
tivă cu succes între 47 și 54°. Du
rata vegetațiunei ei e de 160—190 
(jiie si pretinde o climă caldă cu 
puțină umiditate, 4*1 0 senine și nu 
o climă ploidsă seu neg?rosă.
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Induatria zahărului din sfecle 
dateză numai din secolul acesta. 
Zaharul era în Ostindia și China cu
noscut din timpul cel mai vechi. 
In Europa inse se întrebuința în 
loc de zahar, fructe dulci, miere, 
mai târcjiu se introduse zaharul de 
arțar și pe urmă zaharul de trestie, 
care a stăpânit tbte piețele lumei 
pănă aprope în anul 1850. In anul 
1747 a comunicat Markgraf acade
miei din Berlin descoperiea, că sfe- 
ciele conțin zahar, arătând tot-odată 
și metoda de a-1 estrage. El a tost 
cel d’mtâiu, care a atras atențiunea 
asupra importanței zahărului din 
sfecle. In adevăr, se și făcuse o 
mulțime de încercări, cari însă n’au 
reușit, din causa imperfecțiune! apa
ratelor de atunci, însă mai cu semă 
și din faptul, că zaharul de trestie 
din India inundase totă Europa. Tbte 
încercările ar fi fost zadarnice și 
pbte, că aȚi nici nu esista industria 
acesta, decă nu venia în ajutor 
genialul împărat Napoleon I. Exis
tența acestei industrii se datoresce 
acestui mare monarch, care se ocupa 
și de industrie, comerciu și agricul
tură. Cea d’întâiu măsură, care venise 
îu ajutorul acestei industrii, a fost 
răsboiul vamal declarat Engliterei 
și tuturor mărfurilor coloniale prin 
închiderea continentului. Prețul za
hărului se urcase pană la 50 fr. 
kgr. In 15 Ianuarie 1812 apăruse un 
decret imperial, care oferia fabricau • 
ților premii, subvențiunl mari de 
stat, scutire de dări, înființarea de 
4 fabrici pe domeniile statului, tot 
acolo și înființarea de scoli speciale. 
Acest decret entusiasmase astfel pe 
Frances!, încât fabrici peste fabrici se 
înființară, și se pdte nă indus
tria zaharină prinse rădăcini mai 
întâi în Francia, metddele cele 
d’întâiu de fabricațiune sunt aprope 
tdte franțuzescl.

Zaharul, care la început se afla 
numai în farmacii, ca curioaitate, 
mai târcjiu un articol de lux în so
cietatea mai avută, acj.1 a devenit 
uu aliment indispensabil pentru tdte 
națiunile civilisate.

Din sfecla de zahar se estrag 
în Europa 25 milione cânt, metrice 
de zahar, care se consumă tot pe 
continent. Pentrir producținnea a- 
cestei cantități de zahar, trebuesc 
250 milibne cântare metrice de sfe
cle, și acestea sunt cultivat anual, 
pe o suprafață de 1 milion hectare. 
Aceste 25 milibne cânt, metrice de 
zahar au o valbre comercială de o miie 
milibne franci. Consumațiunea zahă
rului e pe ce merge tot mai mare, 
și putem cjice, că din ce o națiune 
e mai civilisată, și consumațiunea 
zahărului e mai mare. Astfel se con
sumă pe cap într’un an în Anglia 
33 kgr., Francia 12, Germania 10, 
Suedia 9, Austria 6, Rusia europenă 
4!/2, Italia 3'/2, și în România 
2—2V2 kgr.

Țările principale de producțiune 
Bunt: Germania, Austria, Francia și 
Rusia.

(Va urma).

Plante viniecătore ie hole-
Poporul nostru cunosce multe 

soiuri de plante și ierburi vindecă- 
tore de bole. Pe unele din acestea 
le și întrebuințeză cu succes la anu
mite bdle, pe altele le întrebuințeză 
numai în parte, ori că nu le între
buințeză de loc, fiind-că nu cundsce 
puterea lor și nu scie cum se le în
trebuințeze. Noi vorn aminti numai 
câte-va din cele mai cunoscute, pe 
cari le recomandă preotul Kneipp, 
arătând tot-odată și modul între- 
buințărei lor. Anume: i

Socul. Acestă plantă e cunos
cută de toți; ea are în Iulie flori 
mari, albe. Ceaiul pregătit din ră
dăcinile de soc vindecă de hidropiă 
(bolă de apă) și curăță rinichii. Are 
bun efect și în contra altor turbu- 
rări ale pântecelui și scdte sucurile 
rele prin ud. Tbmna târcjiu se adună 
rădăcinile socului, se usucă bine la 
aer și se păstreză uscate seu le sdro- 
bim mărunt și facem praf din ele. 
Din acest praf se ia de două-orl cu 
vârful unui cuțit și s.e pune intr’o 
ulcică, peste care se tbrnă apă fer- 
binte și se ferbe câte-va minute; 
apoi se străcoră și din apa acesta se 
bea. Acest lucru trebue făcut de 
două-orl la cji-

Trifoiul de baltă. (Manyantbes 
trifoliata). Acâstă plantă cresce în 
păment rovinos și pe lângă ape cur- 
gătore, are trei foi și e fbrte amară. 
Ceaiul preparat din ea este escelent 
pentru stomac, de ore-ce ușurâză 
mistuirea. Acest trifoiu se pdte pune 
în rachiu (vinars), din care se bea 
în fiă-care Ți câte-un păhărel.

Urzica este planta cea mai des- 
prețuită, der e mult folositore. Ur
zici prospete uscate și întrebuințate 
pentru ceaiu, ne scapă de flegma 
din pept și din plămâni și curăță 
stomacul, scoțând materiile rele prin 
urină. Rădăcinile de urzică au un 
efect și mai mare, fiă vercfi în tim
pul verei, fiă uscate erna. Cum simte 
cine-va, că e atacat de hidropiă 
(bolă de apa), se bea ceai din rădă
cini de urzici. Cine vre să-și curețe 
sângele, se mănânce vara urzici cât 
mai multe. Cine sufere de reumatism 
învechit; să-și bată locurile atacate 
câte-va minute cu urzici prdspete.

Prunul spinos (Prunus spinosa). 
Florile acestui prun sunt purgativul 
cel mai nevinovat. Ori de câte ori 
omul se simte rău, e bine să ia câte 
un purgativ. Se iai flori de prun, să 
le fierbi un minut și se bei 3—4 cfile 
ceai de acesta, câte-o ulcicuță în 
fiă care Ți. Acesta e un leac bun 
pentru stomac, căci curăță și în- 
tăresce.

Coja de stejar o întrebuințăm său 
cum e luată de pe copac, său us
cată. Fierbem o jumătate de ces 
coja de stejar tînăr în apă, muiăm 
o cârpă și ne înfășurăm gâtul peste 
ndpte, spre a scăpa de galei și de 
alte dureri de gât. Cine sufere de 
mațul dela ședut (rectus), ori chiar 
de trânji, său alte bble în acele părți 
ale corpului, se facă băi de șeȚutîn 
apă, în care s’a fiert cojă de stejar. 
Cu acest mijloc pot fi vindecate și 
buboiele tari. Ceaiul de cojă de ste
jar întăresce vasele dinlăuntru ale 
trupului.

Fragile. Ca hrană, fragile sunt 
minunate mai ales pentru 6menii, 
cari sunt slăbiți prin 6re-carl băle 
de mai ’nainte. E bine să se ia o 
jumătate de litru de fragi și se se 
amestece cu un litru de lapte, de 
două-orl pe fii, ori să se mănânce 
fragile cu pâne de săcară. Hrana 
acesta contribue de minune la câș
tigarea puterilor și 'a c rățirea sân
gelui. Bolnavii, cari sufer de căl
duri interne, capătă o răcorelă mi
nunată prin fragi. Din frunȚele de 
fragi se prepară ceaiu astfel, că se 
iau frunte de fragi, cât se pot prinde 
cu două degete, se târnă peste ele 
cam un pătrar de litru de apă fer- 
binte și se acopere bine. Peste 15 
minute se străcbră și ceaiul e gata. 
De multe-orl fragile, ca și ceaiul din 
frunȚe de fragi, e bun pentru bol
navii, cari șuier de petră, pentru bole 
de ficat și pentru cei ce capătă bube 
din sânge bolnăvicios.

Cimbrul de câmp. Îndată ce ci
ne-va simte dureri de pântece (colică) 

să se ferbă o căscă cu lapte, în care 
s’a pus o lingură de cimbru de câmp, 
și se se dea băutura acesta cât se 
pote de caldă bolnavului. Durerile 
înceteză și efectul e escelent. Din 
semînța de cimbru, uscată la sobă 
și măcinată ca și cafeua, preparăm 
praful de cimbru, care întrebuințat 
în mâncări, scbte gazurile din stomac 
și intestine. Decă se ferbe o jumă
tate lingură de praf într’o ulcică cu 
apă și apoi se străcoră bine, căpă
tăm o minunată apă de ochi, cu 
care ochii bolnavi sunt a-se spăla 
de 3 ori pe fii.

Ovesill. Se ia un litru de oves, 
se spală de 6—8 ori cu apă curată, 
apoi se fierbe în 2 litri de apă pănă 
ce scade la jumătate, apoi se stră- 
cbră, și în zama acâsta se pun cam 
două linguri de miere și să lasă să 
mai fiărbă câte-va minute. Beutura 
dobândită ast-fel e nutritbre, lesne 
de mistuit și răcoritdre. E fdrte bună 
pentru cei ce au fost slăbiți prea 
tare prin bble de mai ’nainte ca ti- 
fus, versat etc.

Troscoțelul. Ceaiul de troscoțele 
vindecă repede durerile de cap, pre
siunile în stomac și scbte flegma 
din pept și din plămâni.

Izmă e cel mai bun leac pentru 
întărirea" stomacului și regularea mis- 
tuirei. Cine are dureri de cap mari, 
să-și lege pe frunte^ buruenl de 
aceste și se va simți în curând*  mai 
bine. Ceaiul de izmă, luat dimineța 
și săra câte-o ceșcă, ajutoră mis
tuirea și îndrepteză stomacul. Același 
serviciu îl face și praful de ismă 
pus în apă sâu în mâncări, cât iai 
odată seu de 2-ori pe vârful cuți
tului. Cei, cari sunt slăbiți de bble, 
cari au palpitațiă seu vărsături, să 
întrebuințeze cât mai des ceaiu sâu 
praf de izmă. Cine are miros greu 
în gură, să bea pe c|i 0 căscă de 
ceaiu de izmă, preparat în apă cu 
vin. Cine varsă sânge, se bea din 
când în când câte-o linguriță de 
ceaifi de izmă, preparat în oțet și 
apă. Când cine-va sufere de dureri 
în burtă, să bea ceaiii de izmă cald, 
preparat în lapte. Acestă plantă no 
bilă ar trebui cultivată în ori-ce gră
dină, mai ales fiind-că are un mi
ros de tot plăcut.

Despre hrănirea cu ou. In ou se 
găsesce a treia parte, care este nu
tritivă. Nu s’ar pute (jice tot atâtea, 
de carne. In ouâ nu se află os. Uni 
ou bun se compune din 10 părți la. 
sută cbje, 60 părți albuș și 30 părți 
gălbenuș. Albușul conține 66 la sută 
de apă și gălbenușul 52 la suta. Oul. 
este un nutremânt animalic, care se 
pbte lipsi de ajutorul măcelarului.. 
Vegetarianii englesi întrebuințeză. 
mult ouăle și trăiesc în general de 
la 80 pănă la 90 de ani, ne sciind. 
ce va să Țică bolă. Este bine de a, 
lăsa se fierbă ouele patru mi
nute. Astfel se face să dispare gus
tul animal, care e desagreabil unora,, 
înse oul nu este destul de tare pen
tru a fi indigest. Un ou răscopt se- 
digereză in tot-deuna greu, afară de« 
cașul când stomacul este fărte ro
bust: decă se mănâncă înse astfel 
de oue, trebue se ’i se adaoge multă, 
pâne și se se mestece bine. Ouăle- 
făcute ochiuri la tavă sunt mult mai 
puțin sănetbse, de cât ouele ferte 
moi. O mulțime de persbne strică- 
gustul oului punându-i piper și sare. 
Cea mai bună, preparație este de a-i- 
adăoga unt prbspet. Pentru-că ouăle 
conțin mult fosfor, în general sunt 
bune pentru aceia, cari lucteză cu. 
creerul.

*
Obiceiul de a bea în timpul mesei: 

este fote sțricător sănătăței. Mai în
tâia ea tinde a face se se ia îmbucă
turi mai mari, ceea-ce este un obs
tacol mestecărei. „Mâncarea bine 
amestecată, e jumătate mistuită". Se 
presupunem, că nu ai timp spre a. 
mânca de cât Țece seu cincl-spre- 
Țece minute; urmeză de aci, că în 
loc de a mesteca hrana în bucățele 
pe cât se pbte de mici, și se se dea.

E de însemnat, că pentru vin
decarea bolelor e bine a-se alege 
erburile, ce cresc la sbre, pe locuri 
uscate. Plantele adunate- în timpul 
când înfloresc mai bine, vor aduce 
rodul cel mai minunnt în contra su
ferințelor Ierburile trebue reînoite 
în fiă-care an. Ceaiul îl pote pre
para orl-cine: pentru o ceașcă luăm 
cu trei degete din erburile uscate, 
turnăm apă fierbinte peste ele și lă
săm se fierbă câte-va minute, apoi 
se străcbră și ceaiul e gata. El are 
gustul cel mai fin și aroma cea mai 
bună.

©Qtroceri popoiraB»
Valea Hațegului, Maiu 1895.

Cn. D-le Redactor! De astă-dată viu 
a vă raporta ceva despre concertul dat de 
învățătorul din Petrila, d-1 George Șandru 
cu școlarii săi în otelul „Adam“ din Petro- 
șenl în qiua de St.-G-eorgiu.

Concertul s’a început la 9 bre sera ou 
poesia „Cântă cucul în pădure*,  eseeutată 
cu tact și lesactitate de corul școlarilor, 
compus din 8 băețl și 10 fetițe. Apoi a ur
mat poesia „Prin pădurea cea stufosă*,  cân
tată corect și intra aplausele publicului.

Al treilea punct a fost „Îmbrățișarea 
meseriilor*,  piesă teatrală looalisată de G. 
S. Acesta a fost o iconă fidelă, represen- 
tatâ prin oopii, arătându-se în ea, cum Ro
mânii, locuitorii și stăpânitorii locurilor mun
tos© dela PetroșenI, sunt scoși din moșia 
strămoșescă, esploatațl și duși la sapă de 
lemn de eătră neamuri streine, venite aici 

din alte părți și țări; se arată cum locuri, cari 
la început erau românescl, devin proprie
tatea străinilor, er poporul Dostru, pe lângă 
că e lipsit de stare și avere, este batjocu- 
rit în strămoșescul său păment.

Un tablou mai adevărat nu se pbte. 
’Ți vinea să verși lacrimi de durere vă- 
(fend starea lucrului de astă dl, gloriosul tre- 
out în asămănare cu deplorabilul present..

Piesa a fost representacă cu dibăciă 
rară și cu cunosoință deplină de cătră elevii 
școlei din Petrila: Ioan Ranța, loan Mun
tean și Pavel Papa, și fetițele: Sabina Preda, 
Maria Punea și Raveoa Dădălig.

Au urmat apoi poesiile „0 fată d& 
păstor'2 și „A trecut Urna gerosă*,  amândouă' 
cântete frumos și bine de corul școlarilor, 
între aplausele publicului. Al 6-lea puncta 
fost „Norocul și mintea*,  dialog esecutat for
te frumos de șoolarii: Nicolae Androne și 
Văsia Paraschiv.

După poesia „Românașului îi place*,  
a urmat dialogul „Cine ce face, lui îșt face*,  
prin care se combate vițiul minoiunei. Aici 
au escelat: Lucreția Șandru și Țili Samuel, 
care deși străină cu totul de neamul nos
tru, și-a esecutat însă rola ou tact și fbrte 
frumos; de-asemenea bine și spre laudă 
și-au jucat rolurile: Vasia Paraschiv și Vic
tor Șandor. Pe urmă s’a cântat poesia „Șe- 
cjătbrea1'. 1

Cu acâsta s’a terminat concertul dat 
de elevii șcblei române gr. or. din Petrila 
sub conducerea bravului lor învățător Ge
orge Șandru, care dovedesce, că este năs- 
out pentru causa ș'colară, pentru binele și 

•cattsa poporului;,Ju schimb pentru zălul și 
ostenela dată, ar trebui ca nici sprijinul să 
nu lipsâscă, și cu deosebire dela cei de o 
carieră și națiune.

D-lui Șandru, care e un pioner zălos 
întru sdrobirea lanțului întunerecului, în 
care se află poporul nostru mult cercat, îi 
doresc, ca un succes ca cel dobândit ou astă, 
ocasiune, de care pdte fi mândru, să-i în
coroneze tot-dâuna întreprinderile salutare,

Munteanul.

POVEȚE.
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timp salivei de a mesteca în mod 
îndestulător, a cărui funcțiune este 
de a disolva moleculele nutritive și 
de ale tace proprii spre a fi mistui
te, — alimentele nu numai, că sunt 
aprbpe întregi, înse sunt și prea pu
țin îmbibate de salivă, care trebue 
se ajute la mistuire. Decă urmările 
funeste s’ar opri numai aci, reul nu 
ar fi decât pe jumătate; der nu e 
ast-fel cașul. In momentul când fo- 
liculele secreteză în stomac 3ucul 
gastric, acel licid se află amestecat 
cu o masă de apă, de cafea, de 
ceai, streină acestui suc disolvent, 
pe care stomacul îl prepară el în- 
su-și. Și decă beutura e fbrte rece, 
ea va împedeca pănă la un punct 
bre-care secretațiunea sucului gas
tric și al salivei, și ast-fel va pune 
un abstacol mistuirei în fiă-care pro
cedeu al ei. Decă din contră băutu
rile sunt calde, efectul va fi contrar, 
adecă: acces de stimulațiunea și 
stâlcirea glandelor și foleculelor, 
-cari secreteză sucurile digestive.

Credințe deșerte.
Audite la poporul român din BoerenI și jur.

(F i n e.)

16. Când es plugarii întâia-oră la 
câmp cu plugurile, trebue afumate fote 
uneltele, împreună cu vitele, căci la cas 
contrar le vor ataca cele frumușele (venturi 
rele.)

17. In diua de Bunăvestire, dimineța 
pănă a nu răsări sorele, afumă pomii cu 
tămeiă și plâvă de cânepă, căci prin acâs- 
ta vor fi scutiți de insecte peste an.

18. Când e vreme grea, fă-țl în casă 
-fum din frundă de paltin, adusă din diua 
de Ispas, pentru-ca să fi ferit de trăsnet.

19. Când semeni cânepă, vasul, în 
care a fost sămânța, aruncă-1 în sus, căci 
alt-fel nu cresce cânepa.

20. Când fulgeră, fă-țl o sântă oruce, 
pentru-ca să fugă necuratul, după care dă 
S. Ilie cu tunul. Prin acâsta vei fi scutit 
de trăsnet.

21. Când vedî primăvera cele dintâi 
rândunele, sapă sub piciorul drept, căci 
vei afla cărbuni, cu cart afumându-te, scapi 
de lucrul teu (necuratul).

22. Nu da nimănui nimic prin ferâs- 
tră, căci îți dai mintea.

23. Nu țină vasul cu apă pe masă, 
■căci va ploua.

24. Vasul, care umblă la foc, nu tre
bue să-l atingi de masă, pentru-că se face 
.grâul tăciunos.

25. In 4iua! în care este mort în sat, 
■nu pune legumi, căci putredesc și nu răsar.

26. Omenii din casa, în care este 
mort, nu e bine să se pieptene pe cap, 
.căci le va căde părul.

27. In Mercurea întâi din postul mare 
(ParesimI) nu lucră femeile, căci milosti
vele îșl pun teară.

28. Decă voescl să fi scutit de șorecl, 
ține și ajună Lunia în săptămâna albă.

29. 'In spre 4’ua de Sânt-G-eorgiu un
ge ușa grajdurilor și cotețelor cu leuștean, 
âr în ferestri pune spini, căci de vei faoe 
.așa, strigoii nu vor pută lua puterea vite
lor și a omenilor.

30. La casa, unde sunt stupi (roi), 
nu merge mâncând, căci vor pieri.

31. Dâcă scalcjl copilul mic în apa, 
în care a fost fier, el va fi tare ca fierul, 
.âr pe copila mică, decă o scald! în apa, 
în care a fost un picior de gâscă, nu-i va 
fi frig nicl-odată.

32. Dâcă cine-va s’a spăriat, e bine 
să-l afumi cu păr luat dela acela, de care 
s’a spăriat, der să fiă luat în cruciș, căci 
alt-fel nu-i trece.

33. Nu lucra în cRua de S. Ilisie, căci 
?.te vor mânca șerpii.

Constantin Mânu, 
învăț.

Glume.
Archlerenl și oflciernl.

Un ofițer, vrând să-și bată joc de un 
arohiereu, îl întrâbâ :

— „Prea sfinte, sci vre-o deosebire 
între un măgar și arohiereu ?“

— „Sciu, decă îmi vei spune“.
— „Măgarul îșl portă crucea pe spate, 

âr archiereul pe piept44.
— „Prea adevărat. Der d-ta sci vr’o 

deosebire între un măgar și un oficer?44
— Eu nu știu.
— Nici eu.

MULTE ȘI DE TOATE.

Stări americane.

Faptul, că ce stări domnesc în 
America, îl ilustrâză un incident, oe s’a în
tâmplat pe trenul, ce mergea cfllele trecute 
dela New-York spre Vest.

Juristul Brownson, ajungând în po- 
sițiă oritică, hotărî a-se muta la Nashville 
în speranța, că acolo va căpăta vr’uu post 
la judecătoria. Fără de-o singură para în 
buzunar, el merse la gară, și se urca pe 
un tren, ce mergea spre Nashville.

Când veni conductorul și ceru biletele 
dela călători, Brownson (fise: „Eu apar
țin redacțiunei cjiaralui „Nashville-Times44, 
deci cred, că mă lași în pace44.

Conductorul îl luă aspru la ochi pe 
vorbitor, apoi (fi30 : „Editorul cjiarului, de 
care amintescl, șede in cupeul învecinat; 
decă te cunosce, atunci tote sunt în ordine44.

Brownson, cam ou frică ’n spate, 
urmă pe conductor la cupeul amintit, și 
aoi în adevăr „editorul44 declară, că lucrul 
stă așa și că domnul Brownson e un mem
bru din redacțiunea (jiarului „Nashville 
Times44.

„Pentru-ce diseșl că mă cunosol?44 în
trebă juristul po editor, după-ce amândoi 
râmaseră singuri, „căci în realitate eu nu 
sunt redaotcr44.

„Și nici eu nu sunt editor, ci călă
toresc numai cu pasul lui, și ași fi pățit’o 
rău, decă m’ai fi denunțat44 fu răspunsul 
celuilalt.

CăJ.exL<a.a,ml-CL septemaneî.
MA.T are 31 FLORAR.

țfllele

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

Călend. Iul. v.

7 S. m. Acație
8 S. ap. Ev. loan
9 S. prof. Isaia

10 S. ap. Sim. Zilat
11 ț înalț. D-lui
12 S. p. Gr. și Epif.
13 S. m. Gliceria

Călend. Gregor.

19 Petr. Celestin
20 M. Bernrdin
21 Felix
22 lulia
23 f Inălț. D-lui
24 Iohanoa
25 Urban

Prețurile cerealeor din piața Brașovâ.
Din 15 Mai st. n. 1895

Hașura a6u 

greutatea
Calitatea.

Vcluîaa

triadă.

fi. or.

1H. L. (cel mai frumos 6 .—
H Grâul mijlociu . . 5 40

(mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 80
„ 1 frumosă 3 60

H

9?
Sâcară țmijloci& . 3 20

1 frumos 4 10
D

JJ
^rz V mijlooiu 3 50
. (frumos 2 50

Jî

H
{mijlociu —

Cucuruz.................... 5 —
jj Mălaiu.................... 4 70
î j Mazăre.................... 5 80
jj Li nte................... 6 80
jj Fasole.................... 5 50
M Sămânță de in . . 10 —
H Sămânță de cânepă 4 60
j, Cartofi.................... 1 50
J, Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Jj Carnea de poro . . — 48

Carnea de berbece — —
Său de vită prâapăt 23 —

100 kil. Său de vită topit 33 —

Târgul0 de rîmătorl din Steinbruch.
La 16 Mai n. 1895

Starea rîmătorilorti a fost la 
14 Mai de 146.183 oapete, la 15 Mai au intrat 
1130 capete și au eșit 3224 rămânendă la 
16 Mai un număr de 144.719 oapete.

Se notâză marfa: uugurâscă v e o h e. 
grea dela 39.— or, pănă la 40.— cr 
marfă ungurâsoă tineră grea dela
41. — or.pănă la 42.— cr., demijloc dela
42. — or. pănă la 43.— cr. ușâră dela
43. — or. pănă la 44.— cr.

Marfă țerănâscă grea dela 40.— pănă 
la 41.— or. de mijloo dela 41.— or. 
pănă la 42— cr. u ș o ră dela 43.— or. 
pănă la 44 — or.

Marfă serbâscă, grea dela 42.— or. 
pănă la 43 — cr. Transito, mij looiă grea 
dela 42.— cr. pănă la 43.— or. transito 
ușâră dela 42, l/2 or. pănă la 43.— or.

Poroii îngrășațl de ună ană dela —.— 
cr. păuă la — or., îngrășațl ou ououruz 
dela — or, pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— or. la păuă — or..

Sursa de Bucurase!
din 15 Mai n. 1895.

"Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.-Oct, 10O.'/2
9SV8Bent a amortisabilă .... 5% >7 »»

„ n (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.-lnl. 99 >/2
„ „ din 1893 57o 7? )’ 99 -/,
„ „ 1894 int. 6 mii. f’7o Apr.-oct. 95 —
„ „ (Irnpr. de 32. ’/2 mii. lap.-lulie 88?/n
„ „ (Impr. de 50 mii. <7o n n 88 =/9
„ . (Imp. de274 m 1890 *7o n r> 88.’/,
„ „ (Imp. de45m. 1891 4% H « 88 5/a
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o h » 88 V8

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/« Mai-Not. tot.-
Oblig. Casei Pensiunilor t'r. 300 10 277.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5“/° lan.-lnl. 99. ■

„ „ ,. din 1884 57n Mai-Nov. —,—
„ „ „ din 1888 &7o lun.-Dec. —
., „ „ dm 1890 5°/o Mai-Nov. 99 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 5“/o lan.-lnlie 95 —
„ „ urbane BucurescI 6“/o n n 102 -
1» J» 11 77 5‘VC n n 81 3/,
77 71 71 IaȘl n fl Bl?/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6%
V.N.

71 » 97.-

Banca Bom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —.,—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1553.
Banca agricolă........................... 5C0 150 v. 144.-
Dacia-România uit. div. 35 le; 200 într. v. 385,—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 410.-
Soc. Bazalt. Artii'. uit. div. lei 30 250 350.--
Soc. Rom. de Constr. nit. div. 151. 250 152. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100 —,_
„Patria'1' Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 98.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 71 1

—
» ,) „ „ 2 em. u. d. 0 lOOu —

Soc. de fur, militare u. d. 60 lei 30c —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30.•' IU •’ ») —.—
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20 1 77

—.—

SCOMPTUBÎ:

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4‘/,7o
Casa de Depuneri î’A Berlin .... 8%
Londra .... 2U/n Belgia .... 3%
V iena...................... 4% Elveția .... 3%

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 15 Mai n. 1895.

S ă m i n ț e

5 ’

Prețul pea
100 ehîlogr.

dela | nană

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Albr«regala
Grâu de Băcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

7.45
7.40
7.45
7.45
7.55

7.50
7.55
7.50
7.50
7.60

Semințe vechi 
ori noufi soiul

c "o 
£ M 
'S * a o O Qi

Prețul per
100 chilei.

dela pttnă

Săcară
Orz
Orz
Orz
Ov6s
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

H
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.35
6.40
6.65
7.10
6.85

6.40
6.60
6.90
8.10
7.10

Producte iiv. Solul
Curau i

dela până

Sein, de trif. Luțernă ungur. 36.- 41.-
— francesă —. —

7)
Oleu de rap.

rosiă
rafinat duplu I 3 

1

1 1 1 64.’-

Oleu de in —. — —
fl Uns. de porc dela Pesta 47.— 47.50
aS dela țâră JkJ —.—

Slănină sventată 41.— 41.60
2 
o

ia afumată 45.- 46.—
Său —.— —.—

10
0 Prune din Bosnia Iu buțl 9.— 9.50

din Serbia în saci 8.50 9.—
Lictar slavon nou 17.50 18.-

71 bănățenesc —.— -
Nuci din Ungaria
Gogoși unguroscl

serbescl
Miere brută _

galbină strecurată — — -
Ceară de Rosenau _ __ —
Spirt brut _ t_

* Drojdiuțe de spirt --- —.—

Cursa! losurilor private
din 15 Mai 1895,

oamp. vinde.
Basilica 8.— 8.40
Credit .... 199.50 260.50
Clary 40 fl. m. c. . 59.— 60.-
Navig. pe Dunăre . 140 — 150.—
Insbruck , 27.-
Krakau .... 27.90 28.10
Laibach .... 22.75 28.25
Buda 63.- 65.—
Palffy .... 58.50 69.50
Crucea roșie austr. 17.50 18.—

dto ung. . , 11.25 11.75
dto ital. 13.50 14.-

Rudolf .... 24 50 25.-
Salm . 71.50 73.50
Salzburg . , 28.-- 29.—
St. Genois 73.— 74.-
Stanislau . 42.75 46.—
Trieitine 4’/2°/0 100 m. c. 150.—

dto 4% 50 70.- _
Waldstein 54.- ____
gerbescl 3’/, . 21. - 22.-

dto do 10 franci 28.- 31.—
Banca h. ung. 4u/rt 21.50 23.50

CursuS Sa bursa din Vâena.

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Mai 1895.

Banonote rom. Camp. 9.64 Vând. 9.68
Argint român. Cump. 9.60 Vând. 9.65
Napoleon-d’orl Cump. 9.64 Vând. 9.68
Galbeni Cnmp. 5.70 Vând. 5.75
Mărci germane Cump. 59.40 Vând.
Lire turcescl Cump. 10,86 Vând. —. —
Soris. fono. Albina5°/U 100.25 Vând. 101.25
Ruble rusescl Cump. 13C.y2 Vând.

Din 17 Mai 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 122.90
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 472% • 126.50
ImDr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • . . 98.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50
Renta de hârtie austr.................. 101.50
Renta de argint austr...................101 45
Renta de aur austr....................... 123.30
LosurI dîu 1860   157.40
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 1074.—
Aoții de-aleBănoei ung. de credit. 460.25
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 400.10
Napoleoudorî.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . « 59.60
London vista..............................122.—
Paris vista.................................. 48.37%
Rente de corâne austr. 4°/a. . . 101.25
Note italiene................................... 46.05

Proprietar: Or. Aua«e8 SHupeșâanta. 
Reiactor responsabil; Gregoriu RSaiot*.

' Nr. 154—1895.

a. f. c. sc. d.

PubHcațiune de licitațiune.
Domeniul fondului central șco- 

lastic din districtul Năseudului din 
comunitatea Ceanul mare, care are o 
estensiune de 1030 jugere 1204°D 
și constă din arătură, fenaț și pă- 
șiune, dimpreună cu edificiile de lo
cuință și economice, ce se află pe 
densul, se va da în arendă pe 10 anî 
începând din 24 Aprile 1896, stato- 
rindu-se prețul de strigare a arendei 
anuale de 3500 fl. v. a.

Licitațiunea se va ține esclusiv 
cu oferte scripturiBtice sigilate, cari 
sunt de a se trimite pănă în 30 Iu
lie 1895 la 6 ore după amecțl, cu 
vadiul de 10°/0 a prețului de stri
gare, la subscrisa comisiune în Nă- 
seud.

Aceste oferte vor căta se cu
prindă declarațiunea apriată a ofe- 
rentului, că cunâsce bine condițiu- 
nile de licitațiune, le primesce în 
tot cuprinsul lor și se supune lor 
necondiționat.

Condițiunile de licitațiune se 
pot vede. în cancelaria fondurilor în 
brele.oficidse dela 8—12 și dela 3—6.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratbre de fondurile centrale sco
lastice și de stipendii din districtul 
Năsâudu!ui. ținută în Năsâud la 27 
Aprilie 1895.

Președinte: Secretar:
Dr. loan Pop, Nestor Simon; 

vicarin.
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14 Stole pentru rochii de dame
Bogat asortiment de stofe pentru haine de dame, bărbați și băețî, novitățl din 
urmă, țesături de lână și bumbac forte solide și fine cu prețurile fabricei în ori și ce cantitate.

JTjSST..OETTINGER & Co., ZURICH (Elveția.)
La cerere se trimite franco bogata nostră colecțiune de mostre

------Gravure de modă gratis.--------

Nr. 6241-1895.

PUBL1CAȚIUNE.
In 24 a lunei curente se va ține 

la oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte spre 
scopul predărei construcției 
unui drum pedestru dela sta
țiunea tramvayului din „Nou“ până 
la vilele în Nou, preliminată cu spe- 
se de 1139 fi. 10 cr.

Reflectanții au de a-șl așterne la 
amintitul oficiu, cel mult până în 
sus citata c}i la 12 ore la prând, 
ofertele scripturistice, sigilate, pro-

văzute cu un timbru de 50 cr. și cu 
un vadiu de 5% din suma prelimi
nată de spese.

Ofertul are ca se conțină de- 
chierațiunea oferentului, că-i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune lor.

Planul și preliminarul de spese, 
precum și condițiunile de oferte și 
acele contractuale se află în decur
sul ărelor oficibse la oficiul orășe
nesc economic spre examinare.

Brașov, 12 Mai 1895. ’ ' "

Magistratul orășenesc.

Giro-Confo
la banca

v

Apsîro-Ungari._ _ _ _ _ >

-p o
r 

u 
(1

OreB© de cassă deEa 8—B.

o

iCec-Conl 
lapost.

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII Nr. 505 

FBLBALA BRAȘOV 

PrîIHBSCB depuneri spre fructificare J8 1UUB 4V 
netto, solvindă însăși darea de interese; 

SGOflÎBZB polițe comerciale Cil 5V^
SCCOrflî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6° Ll’ 

flBSClliflB credite în cont corrent aI avantagi6fJ 

UCCHU împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° o’ 

cuuipffi și vinds mVXeLS!: monsOB și liârtii le vaiore 
indigene și străine, în specialii de cele românescl; 

rescuniuera cnjb, esconioioza 
dela Biecie româna;

încassan si plan 
comismiiaînsărcinam (îs «ca 
magazine și locuri libere de depou,

703.1—2

701,2-2

6-*

|n,

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.

<0

Trenul 
Trenul 
Trenul

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminua.
n

Trenul

, '6‘ <•

n 4 „ 55 m. după am.
mixt: 9 ore 15 min. sera.

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

de persone: 8 ore dimineța. 
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.

Sosirea si plecaiBa trenurilor în Brașov.

m:

Deschiderea gradinei
din localul Reuniuneî de industrie (Gewerbe-Verein).

Am onărea a aduce la cunoșcința On. public, că Du
minecă, în tD Mai, se va deschide grădina Re
uniune! de industrie (Gewerhe-Verein), unde se 
vor servi mâncări bune și gust 6 se, vinuri escelente 
și curate, și bere forte bună.

Mă recomand cu totă onbrea și me rog de visitare cât 
mai numărăsă

Michael Schuller.

Antreprise de pompe funebre

ZEL Tutssk.
Drașovu, Strada Porții Nr. 4. Colțulft TerguWi boitorii.

Recomandă on. publică la cașuri de mărte, așe4ământulă 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tăte obiectele, 
atâtă sortele mai de rendu, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cai prețuri âeftiue.

Comisiune și depou de sieriwii de metalu ce se 
potă închide hermetică, din prima Cb.brică din Viena.

Fabricarea propria a tuturoru slcriui’Iloru de Ieftinii, 
de metalft și imitațiuni de metalu și de leninu de ștejaru.

Depou de cununi pentru mouumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și uns car&î fuuebru vâ
nătă pentru copiij precum și cioclii.

Comande întregi se esecută proifiiptu și ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de morți in’ strCiaiătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedândă 
cu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tutsek.

fi

fi 
li o H iH 
w

cu celfl mai pȚljînrin 
urcattl preță
în modulă celă t 
mai culantă ]

A 
orî-oe 1

ri|j pe piețele din țâră și 
l streinătate,

sub cele mai ief
tine condițiunl; 

pe teri- 
. > toriulă

seu strada Gărjs' Sr. 45, oaie, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ÎIEUIPQPP în calltatea sa ca representantă principală a so- nfofit0 
JJllilIlU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Uliii LU 

jentrn asigrări ne vieja s"°'part" 

Onorabileloru administrațiunî de fonduri și p. t D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°i0 ale „Albinei11 
ale ciii'ortî cupoiie se reseumgtei'ă semestrul» fără nici o 

«letragere, și cari se allă «le ventilare in cursul «filei a bursei 
din Budapesta, în piese de 5®®, 4000 și 3000 de coi-ăne. 
Compan-hndu cursurile și proalusulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu tot» «ireptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°|0 
sunt» a«|i relativ» cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate 1» bursa din Iiu«Iapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celîi puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esniitu, prin fondulii specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

0 —... — =—I MII II

g§© sassă dlella 8—i

Se îmbrățișăm industria patriei!

Trenul
Trenul 
Trenul
Tr. exp. Român: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașov: 

accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixt: 7 6re 1 minute sera, 
accel.: 10 ore 37 minute săra.

Trenul
Trenul
Trenul
Tr. expr. Român: 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașov.
mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
mixt: 1 <5ră 29 min. după am. 
mixt: 8 6re 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminăța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 6re 19 min. sera.

2. Dela Brașov la pucurescî:

Trenulil accel.: 4 ore 59 minute dimin. 
Trenulfl mixtă: 11 6re înainte de amec|I. 
Trenulă aooel.: 2 <5re 19 min. după am. 
Tr. expr. Română: 5 6re 14 m. dimin.

3. Dela Brașov la Zernesci:
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Granit, Sienit etc. din Silesia, 
Boemia. In mare parte deci pu
blicul îșl face comandele de lipsă 
prin comercianțl și ven4âtorl, 
ceea ce, lucru firesc, face ca obi
ectele se fiă mai scumpe.

atesitiune•1

Este cunoscut,, că pietrile de 
marmură pentru cruci și monu
mente, cea mai mare parte se 
transportă ^ata la Budapesta și 
aprope în tote părțile patriei, din 
Silesia și Tirol, hr pietrile de

Merită dară

Fabrica ndstră pentru cruci și monumente de

AHDESIT, MARMURE și SIEHIT,
pe care o recomandăm atât P. T. publicului, cât și vendătorilor, cu obser
varea, că speciele de marmură lucrate de noi și Sieniti, er mai ales Au- 
desitul nostru negru — care atât în privința calității, cât și a frumseții 
concureză cu cele mai frumose pietri negre din străinătate; se jiot pro
cura Ba u®i cu prețwB-i anaî conwenaMIe, decât în ou-î-cc 
fabrică, de natiara acesta.

Deposit ul nostru, pe lângă productele din patrie este bogat 
provhdut — din puDct de vedere al alegerii — cu mai multe specii de 
monumente din Granit, Sienit, Labrador Marmură și a. din străinătate, 
cari de asemenea se vend cu prețuri convenabile, avend legături cu fabricile 
cele mai convenabile.

Rugăm a-se încungiura agenți cu desemnurl, dedrece prin acesta se 
pote cruța mult.

— Hesemnurlle și registrele «Se prețuri gratis.
Se pot face comande de monumente din ori-ce fel de material de 

piatră, în ori-ce mărime; asemenea și pentru zidiri și alte lucrări de sculp
tură în pietră.

La dorință, monumentele în provincia se așecjâ și ridică de noi.

Cu deplină stimă:
FRAȚII ViGY.*

Filiala-Brașov, strada Agrișului Nr. 21.
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