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Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori nefroncate nu ae 

primesc. — Manuscripte na ae 
re trimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlairațlune în Brașov și la ur
mați rele Birouri da anunolurl: 

în Viena: M. Dukes, Heinrich 
Schaiek, Rudolf Mosse, A. Oppcliks 
Naohfolger; Anton Oppclik, J. 
Danneocr, în Budapesta : 2. V. 
Goldbergerg., Eckstein Bemat: în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
curs ale de Boumanie; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul ineerțlunilor: o seria 
garmond pe a oolonâ 8 or. șif 
SOcr. timbru pentru o publi-' 

oare. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 8-a o 
aeriă 10 or. seu 30 bani.
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Brașov, Dumineca, 14 (26) Mai

„Gazeta" iese în flâ-care di.
ADonameiiis penirn Anstro-Ungaria: 
Pe un an. 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe gâse 
luni 20 fr., pe trei Inul 10 fr. 
N-rii de Duminecă S franol.

Se prenumeră la tdte ofiniele 
poștale din întru și din alare 

și la doL ooleotori.

A^Mmrami neutru Brasov 
administratiunea, piața mar*. 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.:.pe un an 10 fi., pe ș6so 
luni 5 fi., pe trei luni 2 11. 50 ar. 
Ou dusul în oaaă: Pe un an 
12 fi,, pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un eeomplar 5 cr. v. q. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.

1895.

Instalarea Metropolitului Mihalyi.

Brașov, 13 Mai v. 1895
Privirile Românilor din tote un

ghiurile sunt ațintite astăcji asupra 
micului nostru orășel istoric din pis
cul Târnavelor, unde se va serba 
mâne întronisarea noului Archiepis- 
cop și Metropolit al provinciei me
tropolitane române greco-catolice.

După o vacanță aprdpe de trei 
ani, tronul metropolitan din Blașiu, 
pe care au stat odinidră bărbați atât 
de străluciți ai neamului românesc, 
va fi- ocupat cu începutul cailei de 
mâne prin ilustrul archiereu Dr. Vic
tor Mihalyi de Apșa, de a căruia per
sona sunt legate astăcți atâtea spe
ranțe frumose ale bisericei și popo
rului român unit.

Escelența Sa a fost chiămat la 
acest post înalt prin voința națio
nală a clerului român unit, care atât 
de viu s’a manifestat în memora
bilul Sinod electoral din Dumineca 
Tomei a anului 1893.

Idea conducătore, de care au 
fost preocupați părinții acelui Sinod, 
este păzirea neștirbită a caracterului 
național independent al bisericei ro 
mâne unite și așe4ămintelor ci. Acesta 
este punctul cardinal, în jurul căruia 
se învîrt dorințele și postulatele es- 
primate în memorabilul „Manifest 
al sinodului electoral din 16 Aprilie 
1893“, pe basa căruia s’a procedat 
atunci la alegerea de Metropolit.

In grelele timpuri, ce le stră
bate astăcțL poporul român dintre 
Tisa și' Carpați, chiămarea unui ar
chiereu român este forte grea. Cu 
atât mai grea este înse chiămarea ar- 
chi-păstorului bisericei române unite, 
deorece acâstă biserică n’are de a 
lupta numai în contra nesfițșitelor 
greutăți, intrigi și uneltiri, ce ’i se 
pun în cale din partea politicei dis- 
trugetdre a regimului de ac|î, ci mai 
are de-a se apăra și în contra unor 
curse și porniri prim ejdiose, cari tind 
a-o contopi în organismul autonomie 
al bisericei latine din Ungaria.

Mult este oropsită biserica ro
mână unită și din alte puncte de 
vedere. Ea, care după promisiunile, 
ce ’i s’au dat cu ocasiunea unirei, 
ar fi trebuit din timpuri vechi se 
se bucure de-o autonomia deplină, 
să-și aibă tâte drepturile, libertățile 
și așccțămintele ei de cultură națio
nală alături cu cele dintâi biserici 
din țâră: stă astăcji mai reu chiar 
și decât biserica română gr. or., care 
pănă la 1848 era numai tolerată, 
deorece acâstă biserică își are cel 
puțin autonomia sa, pe care biserica 
română unită nu o are.

In fața acestor împrejurări este 
ușor de înțeles, pentru ce părinții si
nodului electoral unit dela 16 Apri
lie 1893 au ținut se-și esprime față 
cu fiitorul metropolit dorința lor cea 
mai fierbinte: ca acesta se lupte pen
tru păstrarea așe4ămintelcr strămo
șesc! orientali ale bisericei române 
unite; se păzâscă independența bi
sericei de influința altor biserici 
streine, mai ales de cea catolică, și 
să stărue a mijloci pentru biserica 
română unită un organism autono
mie separat, corespun4ător dorin
țelor și aspirațiunilor legitime ale 
clerului și poporului, în care săli-se 
dea influința cuvenită și mirenilor; 
să apere cu bărbățiă Caracterul na
țional și bisericesc al scolelor etc. etc.

Acestea sunt dorințele esprimate 
de Sinodul electoral din Blașiu, er 
dintre bărbații, pe cari părinții acestui 
sinod i-au credut mai sinceri, mai 
devotați și mai harnici de-a lucra 
pentru împlinirea lor, Escelența Sa 
Dr. Victor Mihalyi de Apșa a în
trunit majoritatea absolută a votu
rilor.

însuflețirea națională a predom- 
nit sinodul electoral din 1893 și 
acestei însuflețiri avem să datorim 
marea serbare a întronisărei de 
mâne, la care inimele românesc! pri
vesc în momentul de față cu atâta 
speranță și bucuriă.

Grele sunt vremile, în car! Me- 
tropolitul Mihalyi ia în mâna sa to

iagul archipăstoresc, dâr vremurile 
grele nasc bărbații mari. Escelența 
Sa fiă sigur, ca mergând înainte 
pe calea dorită de națiune, dragostea 
și însuflețirea poporului românesc îl 
va însoți cu credință în toți pașii 
săi și acâsta îi va da tăria și mân
gâi area, ce-.l va oțeli în suportarea 
grelelor lupte viitoie.

ți de bucuriă.
Brașov, 13 (25) Mai 1895.

După doue-4eci de ani de 
guvernai e în diecesa Lugoșului, în 
care timp a dat atâtea dove4l de 
înaltă înțelepciune, de neînfrânt de
votament și virtute creștinescă pen
tru binele credincioșilor și prospe- 
rarea bisericei, I. P. S. Sa Dr. Victor 
Mihalyi va ocupa cu 4iua de mâne 
nu numai cea mai înaltă trâptă în 
sînul bisericei române greco-catolice, 
ci și un post vrednic de trecutul 
seu în viața publică a națiunei nds- 
tre, care tocmai a4l trece prin cele 
mai mari încercări și ispite.

E di de mare bucuriă acâsta 
pentru noi. Di luminăsă în viața 
plină de amaruri și suferințe a mult 
sbuciumatului nostru popor.

Biserica română greco-catolică 
din Transilvania și Ungaria îmbracă 
haină de rară serbătăre!

Sionul românesc saltă și se ve- 
selesce, că Dumne4eu i-a trimis pe 
bărbatul deștept și luminat, care 
să i conducă naia vieții printre va
luri și furtuni spre porturi fericite, 
spre limanul doririlor fierbinți.

Cu ramuri ver4l, — simbolul 
speranței — cu imnuri de laudă și 
în piept cu credința și alipirea ne
clătită ‘față de sfintele lui așeflăminte, 
clerul și poporul întâmpină pe băr
batul doririlor.

înălțate și fericite sunt inimile 
năstre, căci ruptu-s’a vălul de jale 
de pe fruntea ta văduvită Metro- 
poliă!

Sosit’a a^i alesul teu Mire 1

Intrat’a în sanctuarul tău păs
torul mult iubit și cu dor așteptat!

Dela răsărit și dela apus, dela 
me4ă-nopte și dela mâ4ă-4i alârgă la 
tine Blașiule,—legăn legendar de fapte 
mărețe, loc sfânt al luminei și re
deșteptării nostre naționale, — alergă 
dela munte și câmpiă sute și mii, 
ca să salute pe cel ce a4i a pus picio
rul pe pământul teu de care -ne 
legă atâtea suvenir! mari și scumpe 
din trecut, atâtea speranțe mângăi- 
tăre în viitor!

Nu este scopul nostru a împleti 
cunună din faptele virtuose, cari îm
podobesc fruntea Ta, înalt Preasfin- 
țite! Nu e chiămarea ndstră să ară
tăm și apreciăm a4i iubirea Ta fier
binte față de biserica și nâmul Tău. 
Nici vrem se-Țl aducem tribut de 
recunoscință meritată pentru stă
ruința și zelul cu care Te-ai distins 
întru înaintarea și luminarea cre
dincioșilor, ce ai păstorit pănă acum. 
Cu atât mai puțin avem de gând 
să dovedim, cum, ascultând de vo
cea Provedinței dumne4eesci. sufle
tul Teu a escelat totdâuna prin ar
derea credinței, tăria speranței și 
prin căldura iubirei cu care ai îm
brățișat sortea și viitorul așe4ămin- 
telor puse de marii și fericiții Tei 
antecesori.

Cade-se însă, înalt Preasfințite, 
ca în acâstă mare și memorabilă di, 
să ne apropiam de treptele tronului 
Teu archiepiscopesc și, pe lângă cele 
mai adânci omagii de reverință, 
se-Țl urăm din inimă viâță lungă și 
bogată în fapte mari și binefăcătore!

Pământul pe care ai călcat a4l 
stropit a fost cu lacrimile și sângele 
părinților și strămoșilor noștri. Tro
nul, ce-1 urci astă4l, lovit a fost în 
nenumărate rânduri de vitregitatea 
timpurilor, dâr el a rămas falnic și 
neclătit, ca stânca în mijlocul valu
rilor furiose, a rămas, pentru-că nu 
era și nu este putere în lume, care 
să-l pdtă îngenunchia și sdrobi, — 
decât numai, atunci, când urmele

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Imn festiv.
D-l profesor emerit David Almășan din Bra

șov, a trimis I. P. S. Sale Dr. Victor Mihalyi, din 
incidentul instalării sale ca Metropolit, următorul 
imn festiv:

Carmen festîvum.
Eoscelsum munus feliei poscimus hora. 
Salve! qui Claris nomen virtutibus aequas, 
Queis melius nihil esse potest, neo pulohrius 

[usquam.
Exsulta clere, atque canas hymnos solemnes, 
Ornentur sacrae valvae festiva lauro, 
Optatus novus ingreditur tua templa sa- 

[cerdos.
Victor Metropolita, vir almus, nomine olarus, 
Quern decorat praeclarus honos et gratia 

[regis.
Pascat oves, agnos, quorum est concredita 

[cura.
Hoc decor iile sui muneris desiderat, atque 
Pastorale pedum fiat memorabile nomen. 
Mutuus adsit amor, per se ooncordia re- 

[rum. 

Națio, firma tides, divina humana virescant, 
Nam summum, pulchrum, atque bonum vere 

[ista vocantur.
Gratia praesto adsit co9io demissa supremo. 
Christi sancta ecclesia luceat omnibus aevis. 
Relligio generis lux est, et gloria noștri, 
Quae nos conciliat superis, et tollit ad 

[astra.
Vive diu lectus de coelo magne sacerdos! 
Gliscat romanus, Romae generoea pro- 

[pago.

FOLiETE.
De Rădulescti-Niger.

I.
Fă-te ’ncoa mai repede, Ione.
Facă mă fac și mal repede.
Ion disese, der numai cu gura, că din 

picidre tot așa mișca: încet, lălâG, de par’ 
că era deșălat.

Domne, galben mai era la chip, săracul 
de e>l, de par’ că-I topise cine-va cu d’a 
sila ceară pe obrajii lui de altă dată arși 
de sore, der rumeni, rotundl, isvorătorl de 
sănăitate.

Ochii i-se duseseră în fundul capului, 
de unde porniau căutături obosite, ca din- 
tr’un asfințit de sore.

Capul, semeț într’o vreme, între 
umerii drepți și vîrtoșl, acuma făcea um
bră pieptului între umerii încovoiațl și 
fără vlagă.

Piciorele lui păreau două vrejuri, cari 
nu-șl mai pot duce rodele.

încaltea de brațe ce să mai did? 
Ce-ai dice de două ramuri de ștejar de 
care numai coja ce mai este.

Femeia, care ’1 chema să vie mai 
repede, aștepta în portă cu niște ochi a- 
prinșl, ca de boia.

Era ’naltă și supțiată de cine scie ce 
chin ascuns, cu obrajii ofelițl ca două mere 
rupte prea de crude, cari să sbîrcesc fără 
să se mai coacă.

Nu-i mai rămăsese sîn, nu-i mai ră
măsese nici fir de carne, par’că se usca vă- 
dend cu ochii.

Cămașa înegrită pe densa se restrân
gea peste pustia de fustă ruptă și necârpită, 
care abia i-se mai ținea pe șolduri.

Sta c’o mână pe unu din stâlpii 

portiței și cu gâtu întins; i se bătea gât- 
leju, de par’ că i-se ghemuise sufletu acolo.

— Ei, cum e lone ? întreba densa 
stinsă la graiu.

— Păi, cum să fiă ? Vent de vorbe 
de geaba și la urmă ploie de pumni, tot 
de geaba...

— Te bătură?
— Mă bătură...
Muierea vru să mai spue ceva, der 

gura i-se făcuse cleiti; vorbele i-se lipiră 
de ceru gurei.

Stătu locului, ca bătută în păment, în 
vreme ce Ion trecu pe lângă densa, tră- 
gendu-șl din greu trupul, ca boul la carul 
prea încărcat.

Și încărcat îi era sufletu lui, bietul 
Ion, de o mâhnire amară, dr’ trupul lihnit 
de nemâncare și trudit de nesomn.

Se trânti pe prispă cum și-ar trânti 
omu ostenit sarcina din spate, și rămase 
cu capul în jos, ca o cracă neruptă bine, 
care atârnă.

Muierea s’apropiâ, cercend par’ că se 
izvorască din sufletul ei o putere de îm
potrivire, vecină bărbăției. 



PagiDa 2. GAZETA TRAN SIV ANTEI Nr. 107—1895

strănepoților lui Traian ar fi șterse 
de pe fața pămentului.

Și când iubirea și încrederea, mân
dria și entusiasmul unei națiuni cu 
viâță și viitor își întinde brațele, ca 
se primescă în sînul ei pe fiul tri
mis de Dumnefieu se guverneze 
naia bisericei în fruntea căreia e pus, 
nu uita înalt Preasfințite, că avend 
pururea acestă iubire și încredere, 
fapte mari și binecuvântate ve-Ț! 
pute severși!

Biserica a fost legănul și scu
tul limbei și naționalității nbstre. Ea 
este acțl unica ndstră cetate în care 
inimicul n’a întrat pe deplin, e sin
gurul nostru asii, în vremuri, când 
monștri păgânismului par a reînvia 
erăș! sub diferite forme, ca împreună 
cu ea se înghită limba și lega nâstră.

Aperă Preasfințite — cu înțe
lepciunea, devotamentul și energia Ta 
— aperă acestă comoră de sacre așe
zăminte, căci vei apera viâța și vii
torul unui popor întreg! La farme
cul puternicului Teu glas rușina-se- 
vor dușmanii ei, trăsări-vor și cele 
mai împietrite inimi, și alerga-vor 
credincioșii Tei se-Ți dea mână de 
ajutor, căci turma ascultă de păsto
rul, ce sufletul și-l pune pentru ea!

Preamări-se-va atunci toiagul 
păstorirei Tale, și numele Teu va fi 
păstrat cu scumpetate, venerat și 
sărbătorit în tot nemul și nemul.

Incheiând, Vă urăm înc’odată 
Prea Sfințite din adâncul inimei, 
vieță lungă și fericită, bogată în 
fapte mari și binecuvântate!

1. R. P.

Congresul național-bisericesc.
Sibiiu, 12 (24) Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans.“j

Dumineca trecută s’a deschis cu 
obicinuitele solemnități Congresul 
bisericei române gr. or. în Sibiiu.

După o scurtă vorbire .de des
chidere a Metropolitului Miron, Con
gresul s’a ales notarii provisorî, 
apoi s’au presentat credenționalele 
deputaților, cari s’au dat spre veri
ficare unei comisiuni.

In ședința II s’au verificat man
datele deputaților celor trei eparchii. 
S’a constituit apoi biroul, apoi co- 
misiunile. După-ce presidiul a pre
sentat rapărtele Consistorului metro
politan, a urmat presentarea petițiu- 
nilor private.

In ședința III s’au presentat ce
rerile de concediu, apoi a urmat re- 
ferada comisiunei verificătore, refe- 
rada comisiunei organisătore asupra 

raportului general al Consistorului 
metropolitan.

In ședința IV a urmat la ordinea 
cjilei raportul comisiunei bisericesc!, 
care s’a luat la cunoscință. S’au fă
cut apoi propuneri asupra tipărirei 
cărților bisericesc! și s’a luat ho- 
tărîrea.

Despre ședința V și VI ni-se 
trimite următorul raport.

A V-a ședință a congresului s’a în
ceput acjl dimineță la 9 ore. După presen
tarea unor exibite, I. P. S. Metropolitul 
propune, ca din simțământul de pietate și 
gratitudine față de memoria marilor băr
bați și binefăcători ai bisericii și națiunii 
nostre, Andreiu Șaguna și Em. Gozsdu, 
să se esprime la protoool recunoscință față 
de memoria lor și să se serbeze un părăs- 
tas mâne, Sâmbătă, înaintea începerii ședinl 
ței, ceea ce se primesce ou unanimitate.

A urmat apoi la ordinea 4h0i rapor
tul comisiei verificătdre. După verificarea 
a 3 deputațl, ale căror acte au fost în re
gulă, a venit la disouțiă făimosă cestiune: 
verificarea deputaților loan Beleș (cercu, 
Radna) și Iosif Gali (cercul Cluș).

Comisia verificătore, în înțelesul con- 
ferenței de Miercuri, a propus să țină veri
ficarea în snspens, cerendu-se lămurire dela 
sinodul archieresc, decă acești deputațl, 
cari au votat contra intereselor bisericii 
în legislațiunea țării, sunt 6re eligibili 
său ba?

Archimandritul Pușcar face contra 
propunere, ca deputății din vorbă să se 
verifice, fără de a-șl motiva propunerea. 
I. P. S. Sa Metropolitul dise, că nu are ni
mic contra propunerii comisiei, der atunci 
să căutăm se ne ourățim de elemente tul- 
burătore din biserică; cu iote aceste crede, 
că verifioarea s’ar pute face, ș'apoi să se 
ia la cercetare deputății amintiți. Deputa
tul Georgiu Popa dela Arad îu merit este 
pentru propunerea comisiei, propune însă, 
ca comisia să facă o altă motivare în sen
sul, că aoeștl doi deputațl, prin votul lor, 
s’aw lepădat de comuniunea bisericăscă în vreme 
de ispită și ast-fel cere amânarea hotărîrei 
pentru o nouă stilisare.

Deputatul Mangra face următorea pro
punere :

„Considerând, că biserica ortodoxă 
română din Ungaria și Transilvania, ca bi
serică autonomă, îșl reguleză, administreză 
și conduce afacerile sale după dreptul ei 
canonic garantat și prin art. de lege IX. 
1868 în formă representativă ; considerând, 
oă representanța cea mai ’naltă a întregei 
nostre provincii metropolitane este con
gresul național bisericesc; considerând, oă 
de competența și chemarea congresului se 
ține îngrijirea pentru susținerea libertății 
religiunei și autonomiei bisericei române or
todoxe; considerând, că deputății Iosif 
Gali și loan Beleș, prin votul lor dat în 
casa magnaților și în dieta țării pentru 

căsătoria oivilă și interconfesionalism, au 
luat posițiă hotărîtă în contra religiunii și 
bisericei ortodocse și că prin aoâsta și-au 
perdut dreptul de cetățenie în biserica or
todoxă : în conformitate cu disposițiunile 
cuprinse în canon 1 al sinodului ecum. VI. 
că : dâcă cine-va d ntre toți nu v<?r ține și 
îmbrățișa precisele dogme ale oinstirii de 
Dumnezeu și nu vor propovădui așa, ci 
s’ar apuca a meșteșugi în potriva acestora, 
fiă anatema, și din orisbanicescul catalog 
ca un străin să se scoță și să catjă: „pro
pun, ca măritul congres național bisericesc 
să anuleze alegerea de deputațl congresuall 
a d-lor Iosif Gâll și loan Beleș“.

înainte de votare se cere prin mai 
mulțl deputațl subscrișl pe o listă votarea 
nominală, dâr punendu-se la vot propune
rea dep. Georgiu Popa, se primesce acâsta 
și așa decisiunea în merit se amână pe altă 
ședință.

A urmat apoi referada comisiei școlare 
prin referentul Ion Ionaș asupra raportului 
general al consistorului metropolitan, oa 
senat școlar, care în general se ia spre 
soiință, apoi la propunerea comisiei con
gresul decide, ca consistorul metropolitan 
să ia măsuri cu privire la cercetarea regu
lată a școlelor elementare și de repetițiune, 
mai departe să stăruescă, oa în școleie co
munale, preoum și în alte școle cercetate 
și de elevi ortodocși, să se propună religia 
și cântările bisericesc!.

Gomisiunea organisătore prin referen
tul C. Bredicean refereză asupra raportului 
consistorial și actelor privitore la amâna
rea congresului. Comisia, pe basa actelor 
oonstată, că guvernul nu s’a învoit la ți
nerea congresului, din causa mișcării poli
tice a poporului românesc și că consistorul 
metropolitan a făcut pașii de lipsă pentru 
obținerea rescriptului prea înalt și a re- 
monstrat contra învinuirii, că cogresul na
țional bisericesc ar fi înfluințat de politică, 
și propune, ca să se aprobe pașii făcuțl, 
având încrederea, că și în viitor Archiereii 
și consistorul metropolitan îșl vor face da- 
torința în privința acesta.

Deputatul Paul Hotar faoe la acestă 
propunere amandamentul, că congresul să șl 
esprime regretul față de guvern, că a oprit 
ținerea congresului la timp, pe motive neîn
temeiate, și consistorul metropolitan să con
tinue a dovedi acâsta guvernului, ca pe 
viitor să nu se mai întâmple amânarea ne
motivată a congresului.

Făcându-se votarea, se primesce pro
punerea comisiei, âr amandamentul, deși 
după părerea nâstră a fost forte la loc, s’a 
respins.

Referentul comisiei financiare, dep. 
Traian Barzu, referâză asupra proiectului 
de regulament despre administrarea afacerilor 
epiiropesci în întrega mitropolie. Arătând 
desvoltarea istorică a cestiunei, începând 
dela 1868, comisia constată, în conformitate 
cu părerea eparchiilor dela Arad și Caran

sebeș și a consistorului metropolitan dela 
1886 și a sinodului eparchiei Caransebe
șului din anul acesta, că introducerea unui 
astfel de regulament uniform taie în auto
nomia singuraticelor eparchii și nu este de 
folos, cu atât mai mult, că afacerile epi- 
tropescl sunt regulate prin normative 
speciale.

Astfel propune, ca congresul să enunțe, 
că nu află de lipsă a regula afacerile epi- 
tropescl, și prin urmare nu întră în des- 
baterea speoială a proiectului. Desbaterea 
mai departe asupra acestei oestiunl £se 
amână pe ședința proximă, care se anunță 
la oincl bre după prânej.

Ședința VII, ținută Vineri, în 24 Mai 
d. a. S’a continuat discusiunea asupra pă
rerii comisiunei, cu privire la proiectul de 
regulamentul epitropesc. Cu majoritate de 
voturi se primesce propunerea deputatului 
Truța de a-se da simplu proiectul la sino- 
dele eparchiale proxime spre a-șl da pă
rerea, având apoi a se pertracta în sesiunea 
proximă a oongresului.

Cu privire la cererea guvernului des
pre date referitore la dotațiunea parochi- 
lor noștri, să iau la ounoscință aprobătore 
măsurile dispuse de consistorul metropoli
tan, ca eparchiile să dea datele cerute, der 
suma, ce ar da guvernul pentru dotațiunl, 
să o dea autorității supreme biserioescl, 
susținând noi dreptul de a regula dotațiu
nea parochială, neadmițend astfel ingerința 
guvernului.

Bismark și tripla alianță.
Principele Bismark, primind la 

23 Mai o deputațiune de 1600 per- 
sone din Lipsea, a respuns următo- 
rele la salutarea, ce i s’a făcut:

„Victoria dela Lipsea s’a câștigat așa, 
oă pentru întâia oră Germanii din Prusia 
și Austria au stat umăr la umăr, învingând 
împreună pe dușman. Sperez, că decă mai 
târdiu va trebui să ne mai luptăm odată, 
acâsta se va întâmpla umăr la umer cu 
Austria*.

In decursul vorbirei sale Bismark făcu 
amintire de „alianța sfântă a celor trei mo
narchic, care, ce-i drept, provocă o gră
madă de reamintiri neplăcute, der în cari 
se arată o politică solidară, independentă 
și iubitore de adevăr oontra unei politice 
silnice și cuceritore. Pentru-ca și în viitor 
să putem fi siguri față de domnia spadei 
francese, care a fost sdrobită în lupta dela 
Lipsea, este de dorit legătura și cu vecinul 
nostru Bus, căruia de altfel nici nu-i trebue 
se i-se împartă interese de forță. Nu înțeleg 
de ce ar trebui să pismuim noi pe Ruși, 
seu ei pe noi. Lor le putem da, ceea ce 
doresc ei colo departe în Asia, și ne pu
tem buoura, dâoă se vor mulțămi cu atât, 
însă noi n’avem să pismuim nimic la ei, 
nici ei n’au ce să dorâscă întru stricăciunea

— Ei lasă lone, că doră n’om muri! 
grăi dânsa.

Și graiu par’ că îi era mai întărit.
— Eacă om răbda și astă seră, și 

mâne de-o vrea Dumnedeu tot așa, până 
când s’o îndura tot el să ne dea o bucățică 
pentru gură.

— Om răbda, fă nevastă, noi, — 
bine; der păcătoșii ăia de copii, ce sunt 
ei vinovațl să rabde, că nu’i vedl cum se 
uită în ochii noștri de ți-se rupe sufletul?

Muierei par’ că i-se învălui pe din
aintea ochilor și mai să cadă.

— Au adormit, mititeii maichil, cu 
nădejdea c’o să le aducă tăicuțu de mân
care... dise ea cu lacrimi în graitt.

— De mâncare, șuerâ Românul cu a- 
mărăciune — de mâncare! De unde? De 
la Curte ? De la afurisițil ăia, cari n’au 
suflet? Că m’am dus să le cer cu binișoru, 
să mă fac la ei dator pe viață... Și decă 
am stăruit și le-am dis și eu, de! ca 
omul, o vorbă, acolo, nu de rău, ecă 
sări cu înjurături boerul și mă nă
pusti pe ușă cu ghionturl... par’ că m’ar 

fi prins cu, hoție, ori cu cine scie ce alt 
păcat neiertat....

— Mânca-le-ar cânii măruntaiele! dise 
femeia cu ură. Cum de-i rabdă Dumnedeu!

— Și unde să te duci și’ năzuescl cu 
rogu-mă p’în vecini, unde? Că toți se va- 
etă că n’au. Așa fomete n’au pomenit nici 
ăi bătrâni, de când ci-că sunt ei pe lume! 
Ce blestem o mai fi și ăsta! Am întâlnit 
pe nea Vasile Prostu, cum îi <fi°; era 
prăpădit săracu; și el pățise ieri la curte, 
ce am pățit eu adl. Nu mai sciu Românii 
ce să faca... încalțe nu ne ia Dumnezeu 
sufletele, să nu mai pătimim? Și nici de 
muncă nu mai e la Curte, că tot te-ai mai 
ajunge cu câte ceva de p’acolo...

Atunci s’audi un scâncit de copil în 
casă.

— Eacă, se deșteptă Gheorghiță... 
Aoleu, ce’i dăm băiatului, mititelu, ce’i 
dăm!

Și biata nevastă, așa tot văetându-se, 
dădu fuga în odae.

— Maică, ’mi e fome... să aucli co
pilul, că plânge... N’a venit tăicuțu?

— O se vie, maică, o se vie, prinse 
a căuta muma să-1 îmbuneze.

De o dată Ion să ridica. Plânsetul bă
iatului îl arsese în suflet.

O croi pe portă, ca un nebun.
— Unde te duci! se audi dir, urmă 

glasul speriat al femeii.
Ion dădu din mâni și se duse înainte 

ca glonțul.

Ce-i drept, măre, era o fomete cum
plită.

De cu primă-vară holdele rîdeau so- 
relui, ce le da viață. Și rîdeau de bucurie 
și de nădejde și fețele Românilor.

Și numai ecă se porniră într’o bună 
dimineță, după craiii nou, ploi și ploi de 
par’ că să spărsese cerul și nu mai putea 
Dumnedeu să-l cârpescă la loc, cu nici 
un chip.

De plivit grâh nici era vorbă; de 
arat la porumb nici prin gând să-ți trâcă; 
de chibzuit cu ovăsurl și orzuri pace bună!

Rapița se cam fuduli ea nițel, oă par’ 
că’i creștea inima la ploe, dar apoi prinse 
a putredi, dâcă se făcu lăcoviște în og;oru’i.

Grâul, tot așa, începu să piară; la
nurile se arătau cu pete, pete îngălbenite, 
pe care apoi s’aședa noroiti și făcea locul 
negru.

Rîurilor le veni și lor peste mână de 
atâta apărie năvălită în albiile lor, și nu 
se mai putură cuprinde între maluri.

Luncile ajunseră lacuri și grâul pa
jiște peștilor.

Er când câte o clipă două sorele stră
batea printre ăi nori furioși, mâhnitore 
privilește lumina.

Și atunci, de jalea câmpurilor, fugea 
ârășl între norii, carl so aședau trâmbă de 
pânză și se storceau fără contenire.

Șoselele să desfundaseră; drumurile 
ajunseseră făgașurl. Nici chip să mai potă 
porni carul pe unde-va.

Nu mai întâlniai decât fețe posomo
rite ; nu mai audiai decât blăstămurl.

Er în vremea asta, munca sta, bra
țele stăteau; gurile sfîrșiau, fără să vadă 
aducându-se la loc ale trebuinciosei casei.

Acuma chip să luminase, după o lună 
și mai bine de potop.

Der locurile se scurgeau cu încetul; 
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nostră. iltă de ce ași dori eu, ca să păzim 
pacea spre Orient și între statele monsr- 
chioe, însă nici decât spre paguba rapor
turilor în care stăm față ou Austria, niol 
spre stricăciunea rudirei cu Austriacii. Răs- 
boiele ori revoluțiunile între numitele state 
monarchice, ar face să pierdem mai mult, 
decât am câștiga. Ceea ce un stat mai 
mare ar pută răpi dela altul, nu pdte oădâ 
în cumpănă față de valârea, ce o repre- 
sentă într’un stat necesitatea păcii și domnia 
legală.

Biamark are mereu mâncărime 
de limbă și cu tdte că stă c’un picior 
în grâpă, totuși nu p6te să se sufere 
a nu-șî da pe față ura față de no
bilul popor frances.

Foile italiene despre noi.
Cu bucuriă constatăm din nou, că 

frații noștri italieni și foile lor se ocupă 
adeseori de starea ndstră a Românilor asu
priți.

nLa Riformau din Roma și „Za Stam- 
pau („Gazzetta Piemontese44) din Turin pu
blică în numerii dela 17 Maifl lungi tele
grame despre ultimul proces de aderențe 
sub titlul: „None condamnări maghiare 
contra Românilor din Transilvania14.

Alt <Țar: n Verona FedeleP (Verona) 
publică în numărul său dela 11 MaiO o 
amenunțită recensiune a broșurii d-lui Ro
berto Fava: „Gli Ebrei in Romania44. Ară
tând cum autorul face cunosoută falsitatea 
aserțiunilor deputatului Blooh, care încercă 
a justifioa operațiunile ovreilor țintite spre 
paguba unui popor, care e resolut a-șl 
apăra naționalitatea sa, recensentul încheiă 
astfel lucrarea sa:

„Ne bucurăm dimpreună cu autorul 
de luorarea sa seriosă, făcută întru trium- 
farea adevărului și justiției, și dorim, ca ar
gumentele sale să hă luate în considerare 
și studiate pentru a-se sci odată, că stările 
din România sunt ordinate după drept și 
justițiă.44.

Despre cestiunea cu Banffy și Agli- 
ardi (Țârele italiene, firesoe, scriu forte 
mult.

Presa catolică întregă cestiunea o re
duce la ura francmasonilor, de cari în Un
garia sunt forte mulțî. „ Verona Fedeleu de 
esemplu, espunend într’un primarticol starea 
cestiunei, dice despre răspunsul lui Banffy 
dat la interpelația lui Tereny urmă- 
torele:

„Minciuna massonică a rănit în pept 
pe un bun soldat, pe un adevărat gentilom, 
care însă n’a venit nici decât în confusiune 
(Kalnoky), ci a publicat în „Pol. Corres- 
pondenz44 o notă fulminantă, prin care a 
desmințit pe Banffy și a deolarat, că mi
nistrul ungar s’a dovedit de ignorant și în 
cele mai elementare norme ale diplo
mației14.

„La Liberia Cattolicau, (Țarul din Nea- 
pol scrie (în numărul 102, dela 6 Maiă an. 

XXIX) cam următorele despre Iancu și 
monumnntul lui, care a atras „vestita44 or- 
dinațiune a lui Perczel: „Gam acum un an, 
tinerimea română din Transilvania ooncepu 
nobila ideiă, ca să pună o cruce de piatră 
la mormântul, care acopere rămășițele pă- 
mentescl ale lui Avram Iancu în modestul 
și necunoscutul cimitir al satului Țebea, 
pentru ca generațiunile din viitor să 
scie, unde repausâză osemintele eroului, al 
oărui nume va rămână nemuritor în istoria 
Transilvaniei44. In pasagiul următor descrie 
rolul lui Ianou la 1848, cum a luptat de 
eroic contra rebelilor, cum din început 
pănă la sfîrșitul revoluțiunei a rămas fidel 
dinastiei, aotualului împărat și Rege, care 
la și distins prin crucea de cavaler al or
dinului Fr. Iosif.

„AstădI însă — continuă articolul — 
în Ungaria e un delict de înaltă tradare a 
pune în memoria acestui bărbat un monu
ment. Intru adevăr ministrul internelor, 
domnul Perczel, a emis în cailele acestea un 
ordin, care (Aici se publică întrâgă
ordinațiunea, relevendu-se prin litere cur
sive pasagele marcante). La frasa ordina- 
țiunei „ .... aceluia, care și-a tradat 'pa- 
tria44 autorul articolului pune următârea 
notă sublineată : „A chi ? Al suo legitimo 
soverano ?u (Cui i-a tradat’o ? Suveranului 
său legitim?)

„Etă cum guvernul maghiar a ajuns 
să pedepsescă și să persecute din oficiu me
moria unui bărbat, care a luptat cu cel 
mai mare eroism și cea mai profundă ab- 
negațiune pentru causa legalității și a 
dinastiei imperiale!14 Astfel esclamă auto
rul, făcându-șl reflecsiunile la ordinațiunea 
lui Perozel. După ce comparâză acâsta ți
nută a guvernului față de Iancu, cu cea 
față Kossuth, încheiă astfel: „încă câțl-va 
ani înainte pe calea apucată, apoi monar- 
chia austro-ungară nu va mai fi decât o 
amintire l44

Articolul e întitulat: „Z’ anatema del 
signor Perenei contra la memoria di Abramo 
lancuu.

Din Blașiu.»

Câte-va momente înainte de-a pune 
(Țarul sub pressă, primim din Blașiu ur- 
mătdrea împărtășire:

Blașiu, 24 Maiu (aera 7}/2 6re). 
Preoții Maramurășeni, cari au sosit 
cu trenul dela amâȚî, purtând o 
sfântă venerațiune cătră „Câmpul 
Libertății44 s’au dus de-au încunju- 
rat piatra epocală din mijlocul lui. 
Pe când un ventuleț lin se juca cu 
albul per al venerabililor preoți — 
ca dintr’un singur glas răsună o 
strofă din imnul național „Deștep- 
tă-te Române44 și lacrimi de nespusă 
bucuriă și entusiasm se vărsa pe 
barbele lor albe.

Doi gendarmi însă venind din 
partea contrară a Câmpului, înar
mați pănă ’n dinți alergară nebu- 
nesce spre grupa de preoți, cari se 
întorceau spre oraș, unde așteptau 
alțl doi poterași. Preoții au fost 
ajunși numai în mijlocul orașului și 
astfel n’au putut să-și desvolte gen- 
darmii bravura.

De-ocamdată lucrurile au rămas 
la atât. Că ce va fi mâne nu sciu. 
Destul, că exordiul e „minunat44 și 
pe placul șoviniștilor neîmpăcațl.

Procesul țerănului Dordea.
Miercuri s’a ținut la tribunalul 

din Sibiiu pertractarea finală în 
procesul, ce i s’a ținut bravului țăran 
Dordea ‘din Bungard, lângă Sibiiu, 
pe motivul, că ar fi lăudat o faptă 
urmărită de lege, când la gara din 
Sibiiu a salutat, în numele țăranilor 
eșiți spre întâmpinare, pe gazetarul 
Septimiu Albini, care se întorcea 
din temnița dela Seghedin.

In numărul trecut de Dumi
necă am făcut amintire despre acest 
proces la loc de frunte al fă iei nos- 
tre. Astăcți însemnăm, că procesul 
pertractându-se Miercuri, acusatul 
avu de apărător pe distinsul ad
vocat român Dr. Amos Frâncu, și după 
acusa. procurorului și apărarea plină 
de argumente a apărătorului, tribu
nalul a condamnat pe Dordea la 100 
fi. pedepsă în ba/nî.

Acusatul încă a ținut o vorbire 
frumăsă și plină de înalte simță
minte naționale, pe care o repro
ducem în întregul ei aici:

Faptul, pentru care sunt tras astădl 
la bara judecății, se reduce la un simptom, 
ce 18 vecurl de-a rândul a stăpânit vieța 
poporului român, și acesta este : că țăranul 
român a fost și este una cu inteligența 
românescă, eșită din mijlocul său, ce se 
încăldesce pentru durerile și aspirațiunile 
poporului românesc, luptă și sufere pentru 
aceste. *

Este și firescă legătura trainică între 
opinca română și inteligința eșită din 
opincă, pentru-că sângele apă nu se face 
și pentru-că niminea nu înțelege așa sufe
rințele și lupta necurmată pentru libertate, 
ce o portă țăranul român, ca inteligența 
românescă, care luptând și suferind, părtașe 
fiind tuturor durerilor țăranului român, 
vâcurl de-a rândul a muncit și, durere, 
și ’n acâstă epocă de libertate muncesce 
necurmat, chiar cu prețul vieței și libertă
ții personale, să aline durerile poporului 
român.

Și multe sunt, Domne, durerile aces
tui popor. Tote aceste dureri resultă mai 
pe sus de tote din principiul, ce secoll de 

rușine de-a rândul a fost inscris în legiui
rea acestei nefericite țări, și care, deși 
șters din lege, se aplică pănă ’n diua de 
adi față de țăranul român.

Principiul, că țăranul român nec ad 
libertaPm natus, nec ad libertatem creatus, 
— (nici născut în libertate, nici chiămat 
pentru libertate.... Aici președintele în
drumă pe acusat, să nu se abată dela obi
ect și-1 amenință cu detragerea cuvân
tului.)

Acusatul însă continuă mai departe 
(Țcând: ...ci bun este numai a plăti dare 
și a da soldați.

Țăranul român însă nu vrâ se aibă nu
mai datorințe; sătul de atâta împilirl, el 
cere să se vindece ranela trecutului, să ’i 
se dea drepturile, ce-i compet în sfatul 
țărei, în justițiă și administrația, să ’i se 
cruțe cele unei sfinte moșteniri: limba și 
legea.... (Aici din nou îndrumâză presiden
ts pe acusat, să nu se abată dela obiect. 
Acesta însă continuă:) .... Acestea le cere 
țăranul român. Acestea le reclamă în nu
mele său inteligentul român, ca conducător 
al poporului, și fiind glasul inteligenței 
luptătore vocea poporului, e firesc, ca lupta 
domnului român să fiă salutată cu căldură 
de țăranul român...

Presidentul: D-ta nu te abate dela 
obiectul acusei, la cas contrar, de mai 
continui astfel, îți detrag cuvântul.

Acusatul Dordea... Din tote cele de 
pănă aci se vede, că fapta mea, de a fi 
dis câte-va cuvinte frățescl unui gazetar 
român eșit din temniță, nu pdte să în
semne, că ași fi lăudat pe gazetarul român 
pentru vre-o faptă anume, ci a însemnat 
numai, că ’i se deschide inima țăranului 
român față de gazetarul, ce-a luptat și su
ferit.

Nu pdte deci să fiă vorba, că ași fi 
vrut să laud o faptă anumită a gazetarului 
salutat prin mine, pentru care va fi fost 
judecat, cum dice d-1 procuror, de ore-ce 
eu viu dela sate și trăind lângă cornele 
plugului, nu am sciut pentru-ce causă s’a 
tras în judecată d-1 Albini și nici că 
puteam sci, deore-ce în 10 ani amarnic 
trecuțl au fost aprope 50 de procese poli
tice și trebue să fiă cine va procuror, der 
nu țeran, de-a le pute ține în semă.

Adânc îngrijată de aceste prigoniri, 
țerănimea română eșit’a în calea unui gaze
tar român cu gândul s’arate, ce mult ține 
la luptătorii săi.

Adunați în acest gând mii și mii de 
țeranl români, m’au îndemnat să rostesc 
acele câte-va cuvinte de bine-ventare față 
de un gazetar român, și eu, împlinindu-le 
dorința, declar încă-odată, că mă simt fe
ricit de a fi fost organul lor și sunt con
vins a<ji, ca și atunci, că pe țăranul român 
nu-l vor despărți de luptătorii săi nici zidurile 
temnițelor !

lanurile în mare parte erau potmolite; 
grânele stricate.

Ori încătrăuîțl învârteai ochii, prăpăd ; 
un oftat lung și greu ți-se urca pe coș 
din adâncul rărunchilor.

Vremea mai de tot trecută pentru po
rumb ; er’ sdrele par’ că ’șl pierduse vlaga, 
așa usca de încet ogorăle.

Din multe părți ale țărei sosiau vești 
de desnădejde, că precum și p’acolo se 
deslănțuise urgie la fel.

II.

La câte-va linii mai departe de casa 
lui Ion Tabără șede Ilie Gazdă.

Ii dicea lumea așa, fiind-că într’o 
vreme fusese ci-că gazdă de omeni buni 
de ăia cu cinstea chidră și cu mâna în 
punga altuia.

Ci-că ’1 Aprinseseră atunci pe Ilie cu 
mâța în sac, der mi’l scăpase nuș’care a- 
vocat d’ăia, care te ghilește la tribunal și 
te întorce acasă pânză albă, ca lumina.

Hie prinsese minte și să făcuse iarbă 
înflorită la casa lui, toți să minunau de 

densul; — nime nu ’1 cosia, nime nu ’1 
păștea.

Ilie să ducea la biserică și se închina 
de câte ori se închina popa, ori dascălul; 
aprindea luminări la iconele mari, da le- 
turghiî Duminica, sărbătdrea; chema pe 
popa se-i facă acasă sfeștanii, 6r la Sft. 
Ilie făcea praznic mare. Atunci îi intrau 
și lui rudele în casă. In colo, nici o data.

Să fi dat el cui-va un ciur de mălai ? 
Domne păzesce 1 Să fi primit s’asculte ne
voia cui-va? Deră 1

Nici cu amanet, nici pe datorie cu
rată nu întindea nimănui un fir de pai, 
un bob de grâu, un grăuncior de ori ce-o 
fi fost.

La cârciumă se ducea, nici vorbă; 
grăia însă numai cu ăia ai Regiei, cu 
Popa, cu logofătu moșiei; une ori, și asta 
rar, cu vr’un fruntaș, doi din sat.

Gând venia arendașul dela târg, Ilie 
căta să i-se întâmple în cală, ca să-i tragă 
plecăciune multă, și fiind de altmintrelea se 
pricepea Ilie la ale plugăritului, arendașul se 
cam sfătuia cu dânsul asupra pusului porum

bului ori a locurilor mai potrivite pentru 
grâu seu pentru alt-ceva.

Neică Ilie era ca un fel de boer al 
satului, care numai cu fețe procopsite se 
îndemna la vorbă.

E un Român nalt la trup și din bel
șug zidit.

Capu lui par’ că e un pepene uns 
cu miere și tăvălit p’in fulgi, așa de tuns 
ce să portă și așa de albi ce ’i sunt perii.

Mustața grosă cât două vrăbii să ri
dică răsucită cu fudulie de amândouă păr
țile gurei.

Căutătura ’i-e nu prea veselă și gura 
nu prea dată de glume.

Iți cam venea să’țl scoți căciula când 
îl întâlniai, că e chipos, al naibei!

Și-i dădeau bună rumânii, dâcă nu 
era chip să se facă că nu ’1 văd, der în
colo îl cam înjurau, unde nu se puteau cu 
nimica îngrădi pe lângă dânsul.

Casa lui Ilie Gazdă, e de cărămidă, 
cu ferestre mari, cu brâurl albastre și în
florite pe ici- colo din mistrie. Are vr’o 
patru odăi despărțite printr’o tindă cu va
tră în fund.

In ele curățenie și numai lucruri mân
dre ieșite din răsboid și din mânile muerei, 
care era o harnică și jumătate.

Ea, chip, nu se ținea așa de fudulă, 
ca Ilie, der era nedarnică tot ca el.

Curtea totdâuna le era plină cu tre- 
buinciosele pentru casă și celarul cu unelte 
bune pentru câmp.

Aveau numai dece pogone de loc și 
ce scoteau din ele era pentru nevoia casei 
și a vitelor: grâu, porumb, ovăs, pentru 
cai, nutreț pentru boi și vacă. Dacă-i pri
sosi a ceva, vindea la strîngătorii precu
peți. Cu curtea arendașului, ca și cu lo
cuitorii, nu voiau să aibă socoteli de nici 
un fel.

Atâta doră, la pogonele lor, cât a- 
veau în clin și ’n mânecă cu câte-va fete 
din sat, ca să le ajute la muncă.

Doi băețl ai lor stăteau totă vremea 
la târg în școli: unu la a militărâscă, ăla- 
lalt la a de poduri și șosele : și erau sîr- 
guitorl și cuminți băeții. Când veniau în 
vacanțe acasă mai nici să simția satul de 
dânșii.

Er când îi vedeai, numai p’amendoi
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Congresul bisericei sârbesc!. Cetim în 
„Magyar Hirlapa, că ministrul președinte 
unguresc a trimis Majestății Sale actele ne
cesare pentru convocarea neamânată a Con
gresului bisericei serbesci. Congresul se va 
ocupa între altele cu împlerea scaunului 
episcopeso gr. or. din Buda, post devenit 
în vacanță după mortea episcopului Arsenie 
Stoicovicl.

— o —
Lneger contra Maghiarilor. Dr. Lueger, 

nou alesul subprimar din Viena și cunos
cutul deputat antisemit, a ținut Lunia tre
cută o vorbire la o adunare electorală, în 
care amintind mai multe cestiuni, în fine 
4ise despre Maghiari următorele: „Ceea 
ce se întâmplă în Ungaria, la nci nu se 
p6te întâmpla niol-odată. Nu se pote în
tâmpla, deorece noi avem o partidă tare 
și conscie de sine, care nici când nu va 
permite să între în patria nostră mișei, de 
c?rî la tot pasul dai în Ungaria".

—o —
0 epistolă interesantă. Neguțătorul 

Alexandru Steiner din Biserica-Albă a tri
mis cu finea lunei Februarie o epistolă la 
adresa ministerului de resbel japones, gra
tulând în aceea pentru învingerile rapor
tate asupra Chinesilor. In 17 1. c. Steiner 
a primit la epistola sa următorul răspuns: 
„Ministre dela Guerre — Cabinet du Mi 
nistre. Tokio în 27 Martie 1895. Domnului 
Alexandru Steiner, în Biserica-Albă, Austro- 
Ungaria. încredințat din partea ministrului 
de resbel împărătesc japones, îmi esprim 
cea mai adânoă mulțămită, pentru gratu
larea prietinâscă a D-tale la învingerile ra
portate de armata nâstră. Te salută colo
nelul 0. Yamanouchi, șeful cabinetului mi
nistrului de resbel împărătesc japones". — 
Răspunsul e scris în limbă germană corectă 
și s’a pus pe postă în Tokio la 1 Aprilie 
cu o marcă japonesă. In 5 Aprilie a tre
cut prin Yokohama și în 17 Mai a sosit în 
Biserica-Alba, deci i-a trebuit ll/2 lună, 
pănă ce a ajuns la țintă. Faptul amintit 
dovedesce din nou, că Japonesii sunt omeni 
forte ourtenețl.

- o --
Muscele columbace, cunoscute ca forte 

periculose în mușcarea vitelor, au năvălit 
înainte cu câte-va dile valea Mureșului și 
mai ales locurile de pășune, așa încât ță
ranii sunt siliți ași ține vitele acasă în graj
duri. Pănă acuma mai multe vite au perit 
în urma mușcăturilor.

- o —
Medici români la băi. D-l Dr. G. Vuia 

și-a început practica sa de medio la Băile- 
Heroulane (Mehadia). De-asemenea d-l Dr. 
I. T. Mcra și-a reînceput activitatea de 
medio .balnear la Karlsbad (Marktplatz 
„Tempel").

— o—
înghețat în Mai. Din Agram se anunță, 

că în noptea de 16 spre 17 1. c. a căclut 

în ținutul acela multă zăpadă. Doi locuitori 
țărani din satul Gracani voiră să mergă la 
târgul din Stubița. După-ce ei însă nu se 
re’ntbrseră nici a doua di se porniră omenii 
să-i caute. Pe unul dintre țărani, cu nu
mele Maleț, îl aflară în fine mort într’o 
pădure. Mai întâi sătenii crezură, că a fost 
omorît, dâr comisiunea judecă torâscă, ce 
ieși la fața locului, constată, că Maleț a 
murit înghețat de frig. Celuialalt țăran dis
părut pănă acuma încă nu i-au dat de 
urmă.

—o —
Epidemia de ti fus. Intre poporul și 

muncitorii dela căile ferate din comitatul 
Maramureșului grâseză epidemia de tifus. 
Lipsa de medici și bucatele rele de nutrire 
promovâză lățirea bâlei. De-ocamdată s’au 
construit barace pentru bolnavi lipsiți de 
ajutore.

—o —
Avis. La biroul camerei comerciale 

din Brașov so pâte ceti escrierea de oferte 
a direcțiunei căilor ferate ungare pentru 
liferare de traverse. Terminul înaintărei 
ofertelor este pănă la 20 Iunie a. c. — Tot 
la acel birou se află și consemnarea arti
colelor de lipsă pentru corpul XII de ar
mată de perioda 1895/6.

NECROLOG. Leo Popescul, proto- 
presviter și paroch gr. or. la biserioa ca
tedrală din Cernăuți, decorat cu crucea de 
aur pentru merite etc., a răposat în 8 (20) 
Maiti a. c. la 10 ore sera, în etate de 57 ani.

Imormântarea rămășițelor pământene 
ale scumpului defunct s’a ținut Joi în 11 (23) 
MaiO a. c.

Cernăuți, în 9 (21) Maiă 1895. Uf. U. 
Dr. Modest Popescul.

SPămeiratial oosiras.

Sub acest titlu cjia™! bucovi- 
nen „Deșteptarea'1 publică un șir de 
articol!, în cari arătând din istoria 
strămoșilor cașuri concrete, dă Ro
mânilor bucovineni învățături des
pre păstrarea pămSntului. Astfel numi
tul (fiar, în numărul se dela 1/|3 1. 
c. amintind despre luptele cu Turcii 
din secolul al 17-lea, la cari au luat 
parte și domnitoii Ducă Vodă al Mol
dovei și flerban-Vodă al Munteniei, 
spune, că Duca-Vodă la re’ntorcere 
din bătăliă află tronul seu ocupat 
de Petriceicu-Vodă, prietinul Polonilor. 
Din luptele, ce au urmat acum între 
acești doi domnitori se ridică figura 
măreță a logofătului ÎRAorz Costin, 
care conjura pe ostașii săi să nu dea 
pămentul strămoșesc în manile streinului. 
Etă cum descrie „Deșteptarea" a- 
cest tapt măreț, nobil și demn de 
un adevărat Român:

Intr’ aceea pe tronul lui Duca-Vodă 
din Iași se puse Petriceicu-Vodă cu aju
torul Polecilor. Petriceicu, cum a audit, că 
Duca-Vodă este la DomnescI, îndată a tri

mis asupra lui oste, ca să’l lovâscă. Duca- 
Vodă, înțelegând acesta a adunat pe boerii 
săi și oștea sa, ca să se sfătuiască ce-i de 
făcut. Primejdia era tare mare, de ore-ce 
oștea policâscă sosise sub zidurile cetății 
DomnescI, pe când Duca cu ai săi ținea 
încă sfat de răsboiu. Și era mai mare pu
terea dușmanilor, decât a lui Duca-Vodă, 
dâră cu tote aceste logofătul Miron Costin 
a dat sfatul, că Duca să nu se clintescă 
nicăirl din DomnescI, fîind-că cei ce vin 
asupra lui sunt nisce tâlhari.

— „Ce putere au ei să vie asupra 
Măriei tale ?“ — așa dise Miron Costin 
cătră domnitorul său, și apoi întorcându-se 
cătră ostași le striga: „Nu dațl copii, nu 
dațl locul acesta, nu dațlpămentul nostru, că 
el este frământat cu sângele moșilor și stră
moșilor noștri /“

In clipita aceea, când, pământenii 
moldoveni erau să-și pue pepturile înaintea 
glonțelor și baionetelor dușmane, când 
ostașii lui Duca aveau să stea față în față 
cu mortea, și mortea îi aștepta pote și pe 
domnitor și pe boerl, boerul și logofătul 
Miron Costin nu gândesce la primejdia 
morții, ci gândesce cum să-și apere pă
mântul. In gândul lui Miron Costin era așa- 
dâră lucru mai ușor și mai de cinste să 
moră de arma dușmanilor, decât să vadă 
pământul țării sale încăput pe manile duș
manilor. O, scumpă și sfântă dragoste de 
pământul strămoșesc! Tu ai făcut, ca ne- 
mul român să-și păstreze viâța prin atâtea 
sute de ani de chinuri, și tu dragoste de 
pămentul strămoșesc ești menită să păstrezi 
și de acum înainte vieța poporului ro
mân !

Nu dați copii, nu da i locul acesta, nu 
dațl pămentul nostru, că el este frământat cu 
sângele moșilor și strămoșilor noștri! Acest 
glas puternic și dătător de viâță străbate 
și astădl, după vr’o 200 de ani, din mor
mântul iubitorului de nâmul său și de pă
mântul țerii sale, Miron Costin, și strigă și 
la urechile tuturor Românilor bucovineni: 
Nu dațl fraților, nu dațl streinilor nici un 
petec nici o palmă de loc din grădinile și din 
țarinele vostre, nu dațl moșiile vostre, nu dațl 
pămentul nostru românesc, că el este frământat 
cu sângele moșilor și strămoșilor noștri!

In fața primejdiei morții, în fața ar
melor dușmane era Miron Costin, când a 
strigat acele cuvinte sfinte ostașilor ro
mâni; în fața primejdiei morții, în fața ar
melor dușmane am fost și noi Românii 
bucovineni timp de peste 100 de ani de 
când suntem în împărăția Austriei, deși în 
timpul acesta n’am avut răsboie în țâra 
nostră. Da, n’am avut răsboie cu pusei, cu 
tunuri și cu săbii, am avut însă răsboie cu 
vieța, că și vieța este răsboiu. Buni peste 
fire de inimă cum suntem, ne-am făcut 
milă de tot streinul, ’l-am primit și ’l-am 
oploșit în mulțime de sate de ale nostre și 
în orașe, fără să băgăm de sâmă, că străi
nul, încuibat odată într’un loc, trage pusde- 
rie de streini după sine, se lățesce ca pe- 
cingenea, ne încalecă și ne înădușă limba, 

ducând așa pustiirea în o mare parte a țării 
nostre, unde cu perderea limbei am perdut 
și pământul.

Nu mai puțină stricăciune ni-a făcut 
și prostia nostră. Ne-am ferit, ca de ciumă 
de lumina școlei, și străini fără suflet se 
întreceau din răsputeri să ne întunece cu 
totul și puțina minte neșcolită, ce o aveam. 
Că ce era pănă nu de mult în țâra nostră 
potopul bulercăriilor fără margini, de care 
gâtul mai fie-cărui Român ardea, ca de 
un foc al iadului? Nu era acel foc menit 
să stîngă mințile și averile creștinilor 
noștri? VenițI măi, că vă dăm bani cu ca
rul, oa să vă cumpărați averi, să vă înte- 
meiațl gospodării — așa striga hoțesca 
bancă rusticală din Galiția, și bieții năuci 
de Români bucovineni au alergat cu droia, 
pănă ce la urmă cu droia și-au vădutștrân- 
gul pus în gât, și-au vândut adecă casele 
și moșiile vândute la dobă. Și așa noi cu 
bunătatea nostră de inimă, cu bulercăriile, 
cu împrumuturile de bani de pe la bănci 
străine și cămătari străini, cu ferirea de 
lumina școlei, cu nepăsarea de drăgălașa 
nostră limbă, apoi mai cu lenea și cu alte 
păcate, cu aceste arme slabe am fost bă
tuți de armele șiriclicurilor străine în timp 
de peste 100 de am de pace așa de tare, 
încât astădl cu greu să mai afli în Buco
vina un oraș și sat românesc, în care n’ar 
stăpâni pământuri și străini de tot felul, 
pământuri, cari odată au fost numai ale 
Românilor. Ast-fel străinii, înmulțindu-se 
într’un loc, și-au făcut biserică străină, 
și-au adus preot străin, și-au făcut școlă 
străină, au lățit între omenii noștri datini 
și obiceiuri streine, și așa tot străin și 
strein a curs puhoiul străin, pănă ce după 
o vreme capul Românului nu s’a mai vă- 
dut din’trânsnl.

Laudă Domnului, astădl puhoiului 
străin i-s’a mai pus stavilă. Bulercăria și 
fliușcăria putem dice, că am curmat’o, și a 
da Dumnedeu, că vom curma’o cu totul; 
de împrumuturi pe la băucl străine omenii 
noștri s’au mai înțărcat și prin unele sate 
Românii au prins a ave inimă și pentru 
școlă. Dâră încă multe, tare multe lucruri 
avem de făcut, ca să ne îngrădim viâța cu 
totul de puhoiul străin. Nu uitați fraților, 
că între aceste lucruri cel mai de căpetenia 
este păstrarea pământului. Un milion de bani 
să-’țl dea străinul pentru o palmă de loc, 
tu Române să-’i răspund!: N’am giupâne, 
n’am pentru dumeta, pământ de vândut, du-te 
de cumpără unde te-a îndrepta Dumnedeu, că 
pămentul meu este frământat cu sângele moși
lor și strămoșilor mei!

L s 4 e r a t sj r â.

Monografia comunei bisericești române 
gr. or. din Sânpetru, protopresbiteratul Bra
șovului, de Toma Frateșiu, paroch în Baol- 
falu (Săcele) cu portretul bine reușit al ve
teranului paroch Nicolae Frateșiu.

Tot de același autor a apărut:
Monografia comunei bisericești române 

gr. or. din Baclfalâu (Săcele), protopredtite-

îi vedeai, și pe partea pădurei, p’in zvoi, 
ori călări ducându-se cine scie pe unde.

Neică Ilie era năcăjit acuma și dânsul, 
ca și lumea alaltă: pogonele lui, cari ve
neau pe marginea pădurei, erau înecate 
de nu le puteai da de urmă.

In asfințit, el și muerea stau pe prispă.
— Și nu se mai scurg locurile.... 

grăesce dânsa cu năcaz.
— Dâcă nu se îndură -Dumnedeu cu 

noi... răspunse Ilie cu căutătura spre a- 
pusul încins c’un brâu de nori sângerii.

— Nu vedl la asfințit ? Er semn de ploe.
— Bine, că avem din anu trecut, ce 

ne trebue... că mare lipsă e în sat, la toți, 
grăi muerea și oftă.

— Avem, nevastă, da uite e rău, când 
cheltuescl din ce ai și nu pui nimic d’o- 
parte. Eacă, da ce o fi vrând Ion Tabără?

Ce e drept, chipu desnădăjduit al 
lui Ion se ivise* la porta lui Ilie Gazdă ca 
un semn de morte în inima fricosului.

Că așa i se năluci lui Ilie, când îl 
zări pe Ion. Pe loc îi trecu prin gând, că 
la cerut pornise dânsul. Greu îi venia lui 
Ilie și să-i dea, greu îi venea și să nu-i 

dea, fiind-că uite, îi făcuse și Ion o dată 
un bine.

Nu-1 putea uita binele ăsta, numa’ îi 
venia, nuș’ ’cum, peste mână, să cunoască 
și să întorcă bine pentru bine.

— împinge mai tare, lone, îi’ striga 
muerea, leica Dobrina.

Ion să opinti vârtos. Să ținea ea, și 
pârta, nu-I vorbă, dâr și Ion nu mai era 
în puterile lui.

— Alârgâ leica Dobrină.
— S’a umflat de ploiă multț, bat’o 

Dumnezeu, grăia densa ș’o deschise.
Ion, cu fața pierită, cu ochii rătăciți, 

nu grăi nimica, trecu pe lângă dânsa, ca 
un lunatic și merse de se trânti pe prispă 
lângă Uie.

Aci icni câte-va clipe, cu capul ple
cat pe pept, cu brațele atârnându-i.

Muerea să apropia mirată; Ilie se uita la 
Ion, nu cu suflet milos, der cu gândul, că 
trebuia să-i dea ceva, fiind că ’1 vedea 
prea din cale afară chinuindu-se.

— Da ce ai, mă lone, îl întreba leica, 
ea întâi, cu ochii la Ion, dâr și cu ochii 
la Ilie, pe care ’1 scia hain.

Ion ridica la dânșii ăl chip supt de 
fonie și de gânduri amare.

Domne sfinte, te înjunghiau la inimă 
căutăturile lui.

Lui Ion prinseră a-i curge lacrămile 
și atâta putu rosti încet, der sfîșietor:

— Murim de fome...
Leica Dobrina se cutremură de înfio

rată ce fu. Ilie se ridică roșu la față, cu 
ochii turburi: trebuia să-i dea...

Da decă ’i-o da, care va să dică se 
cunoscea dator lui Ion, și dânsul nu voia 
să se cunoscă dator nimărui.

Leica Dobrina prinse a căuta milo,1:' 
la Ilie. II întrebă din ochi, dâcă să se re- 
pedă și să se întorcă din casă cu pola 
plină.

— Vremuri grele, lone, rosti Uie cu 
posomorîre. Ni’s pogonele înecate; n’avem 
nici noi.

Leica Dobrina se înfiora, dâr acum 
de groză. Prea era fieros la inimă Ilie 
ăsta la ei.

Ion par că audi, par’oă n’aucji... I-se 
învălui pe dinaintea ochilor numai și ră
mase nemișcat o clipă.

— Păi, dâcă n’avețl... șopti dânsul și 
par’că-1 urni d’odată nisce puteri ascunse, 
că porni repede, ca o petră aruncată cu 
praștia.

— Domne, Ilie, grăi muierea... Tot 
avem mai mult, ca dânșii... și nu era se-i 
dăm tot...

— Ei, chiamă-’l dracului și-i dă... nu
mai să nu văd eu...

Ilie fugi în casă; Dobrina alergă du
pă Ion. Insă nu-1 mai văcju, și rămase în 
portă furată de gânduri de părere de rău 
si de milă.

Pe urmă âcă’o închide porta și fuga 
unde ’șl va avâ ale casei; umplu un ciur 
cu mălai, legă în șorț câpă, o bucățică de 
pesce sărat și o sbughi pe portă fără să 
se mai uite înapoi.

III.
In sat, cam spre capătul liniei a pa

tra, de unde eșiai în câmp, e o grădină 
plină de tote bunătățile pământului.

E grădina unui călugăr, care vecuia 
în sat de pe vremea lui Cuza-Vodă.

Călugărul ăsta avusese odată, ci-că 
bănet, nu glumă.
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râtul Brașovului, ou portretul binereușit 
al protosincelului archiepisoopesc Nicanor 
Frateșiu.

Aceste două monografii au o impor-
-tanță deosebită pentru noi, pentru-că în 
ele, pe lângă alte lucruri istorice de însătn-
nătate, să dau pe sourt și precis o mul- .• trăiesce în retragere, avend peste 70 de ani, 
-țime de date din viăța bisericii și a scâlei ' bucurându-se de rodul ostenelilor sale, 
române din cele două oomune amintite. I. Darin.
Aceste date sunt de mare folos pentru is
toria bisericei nostre și a scdlei. Decă s’ar 
aduna diu fiă-care comună românăscă ast
fel de date, câtă lumină nu s’ar arunca 
asupra trecutului scolelor ndstre confesio
nale și asupra bisericii nostre. In cașul 
acesta zelosului învățător din Bănat, d-lui 
Iuliu Vuia, care să străduesce atâta de 
mult de a face Istoria scolelor nostre româ
nesc^, i-s’ar înlesni forte mult lucrarea sa 
destul de momentuosă, der forte greu de 
adus la îndeplinire în împrejurările actuale.

Recomandăm cu totă oăldura și altor 
stimabili preoți a urma esemplul vrednic 
de laudă al părintelui Toma Frateșiu. Bine 
înțeles, aceia, cari ar pută face Istoria nu 
numai a comunei biserioescl, ci și a celei 
politice, cum s’a încercat a face d. e. har
nicul paroch din Codlea, d-1 losif Coma- 
nescu, ar aduce un folos și mai mare is
toriei nemului nostru.

După acestea lăsăm să urmeze câte
va date din trecutul bisericei și soolei ro
mâne din Sânpetru.

Comuna bisericescă română gr. or. 
din Sânpetru dateză dela anul 1781. înainte 
de anul acesta nu se găsesc date. Biserica 
a fost ridicată și înfrumsețată de jupânul 
Hagi Șandru și soția sa Paraschiva, fost ne- 
.guțător în cetatea Brașov și cu fiii săi. Ca 
preot al acestei biserici dela început pănă 
.la anul 1795 a funcționat Ion Neagoe. Un 
an de clile a f°st administrată de parochii 
din Herman P. Popoviciu și I. Teodoroviciu. 
la 1796 a urmat Ion Bucur. La 1813 a 
urmat parochul lrimie Crangă pănă la 1819 
•și de aci p’ănă la 1840 parochul Ion Crangă. 
.La anul 1840, Ianuarie 26, a urmat ca preot 
.actualul paroch Hicolae Frateșiu. Cu ve
nirea densului în parochiă, comuna biseri- 
•cescă română Sânpetru și iă un alt avânt 
în tote direcțiunile bisericescl, școlare și 
-economice. La anul 1854 casa de scălă, 
-care îi servia ca c.uartir, fu renoită și redată 
prin stăruința sa comunei bisericescl spre 
a o folosi ca scolă. La 1873 a ars acesta 
■scolă. La 1874 s’au esoperat dela comuna 
politică 8 jugăre arătură și fânațe din pă
mântul comunal. In anul 1875 a esoperat 
tot dela comuna politioă suma de 2591 fl. 
pentru ridicarea unui alt edificiu școlar. Pe 
-urmă s’a mai luat un împrumut de 1000 
■fl., oare la 1885 s’a și plătit; din sumele 
amintite s’a ridicat scolă din Sânpetru. La 
1879 a mai primit, în urma unui proces cu 
■Sașii, 5 jugăre de pământ pentru fondul 
bisericei. La 1881 a esoperat tot dela co
muna politică 10 jugăre de pământ. Așa 
■că acum biserica posedă o avere de 25 
jugăre arătură și fânațe cu un venit anual 

cam da 500 fl. La 1889 a esoperat dela 
comună suma de 700 fl., care sumă 9’a ali
pit la fondul bisericei numite. In urmă a 
mai esoperat dela comună un loo pentru 
ci miter.

Acum veteranul paroch N. Frateșiu

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. său 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) seu 
la administrația „ Gazetei Transilvaniei*.

*

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also Porumbâk).

*
„Prietinul sătdnului român“. Aceeta 

este titlul unei frumose coleoțiuni de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulți, compusă de Ioan Pop Retiganul. Cu 
un adaus de poesii alese“. Aoestă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumdse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De vândare la tipografia 
editore „Aw>wa“ A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

*
In editura librăriei Carol PLwler din 

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

Telegramă part, a „liaz. Traus."
Sibiiu, 2b Mai. Referitul’ Ia le

gile none bisericescl, Congresul declară, 
că va lupta contra lor și in viitor. Se 
va considera de validă mimai căsetoria 
civilă, numărul vestirilor se va re
duce la una și se șterg licențele de 
cununia.

Msdieinî poporale.

In legătură cu plantele vinde- 
cătdre de bdle, despre cari am fă
cut amintire în numărul din Dumi
neca trecută, mai înșirăm aci urmă- 

torele medicinl, pe cari le recoman- [ 
dă renumitul Kneipp:

Creta. Se scie, că creta conține 
în sine var, sulf și alte materii, ce 
ajutoră la formarea și întărirea 6se- 
lor. Se pâte dice, că creta nu este 
alt-ceva, decât un var bun, care le
gă nisipul și pietrile. OrI-cine a pu
tut observa, că paserile înghit câte
odată bucățele de var, ori nisip, er 
unor copii le place s§ râdă creta, ca 
și cum ar fi zahar. Nicî nu e miră- 
re, căci creta e un puternic mijloc 
de întărire. Persânelor slabe, chiar 
copiilor slăbuți, se li-se dea praf seu 
făină de cretă, pe fiă-care di câte-un 
verf de cuțit, în apă seu în mân
care. Cine sufere de mistuire slabă, 
se ia odată pe di praf de cretă. Per- 
sânele slabe și lipsite de sânge de 
ajuns (anemice) se ia în fiă-care di de 
doue-ori făină de cretă, câte-un 
vârf de cuțit dimineța și altul sera.

fierea. Mierea de stup este o 
hrană fârte minunată. Deră țăranii 
noștri s’ar îndeletnici mai mult cu 
stupăritul, dedându-se mai ales cu 
stupăritul rațional, nu numai că 
și-ar deschide un isvor frumos de 
venit, der — ce e mai principal — 
ar ave la îndemână o hrană bună 
și sănetdsă, care prea adese-orl în
trece și cele mai fine alimente ale 
bogaților de pe la orașe.

Tacit spune, că vechii Germani 
întrebuințau un fel de beutură (mied), 
care le da față, sănătate și tăria. 
Acestă beutură nu era alt-ceva, de
cât miedul de miere. Se ia o lin
gură de miere și se tornă în apă 
clocotindă, se lasă șe fierbă ast-fel 
împreună cât-va timp și miedul de 
miere e gata. Kneipp cunâsce un 
domn bătrân, peste 80 de ani, care 
în modul acesta își prepară în fiă- 
care di vinul său de masă și e de 
credința firmă, că numai acestei 
beuturl are se mulțămescă, că a 
ajuns sănătos la versta de 80 de 
ani și mai bine. Un ast-fel de vin 
topesce, curăță și hrănesce, e forte 
sănătos și întăritor, din care causă 
e bine se-1 ia și femeile.

Țăranii întrebuințsză mierea și 
pentru vindecarea rănilor. Se ia 
adecă jumătate miere și jumătate 
făină albă, se adaugă puțină apă 
și se amestecă tâte împreună. Un- 
sârea acesta trebue se fia mai vîr- 
tosă și nu prea apătosă. Mierea se 
întrebuințeză însă și la mai multe 
bâle dinlăîntru. Ulcerații mai mici 
pe stomac se contrag adese-ori și se 
vindecă repede. Apa de ochi de 
miere e cunoscută. Se fierbe adecă, 
într’o ulcicuță de apă o lingură de 
miere vreme de cinci minute, în za-

| ma acâsta se mâie o cârpă curată 
și se pune pe ochi.

E bine, ca mierea se se ia cu 
un ceaiu âre-care mai potrivit. Când 
pentru sgăriituri pe gât înghițirea 
mierei se face cu greu, e mai bine 
se se ia o lingură de miere într’un 
pahar de apă. Acestă gargarismă e 
fârte recomandabilă cântăreților.

Cărbunele. Cum-că cărbunele a- 
jutoră la stomac, au esperiat’o ade
se-orl și babele descântătore. Ele 
sciu se vindece frigurile prin des
cântec, cum cred ele, der nu des
cântecul este care vindecă, ci apa 
cu cărbuni, pe care i-o dau de obi- 
ceiu bolnavului s’o bea după des
cântec. Prin acestă apă cu cărbuni 
se vindecă stomacul și frigurile în
cetez ă.

Fapt este, cărbunele înlesnesc© 
mult lucrarea stomacului. Cine su
fere de piept, de plămâni, să bea 
de mai multe-orl pe c|i două pahare 
de lapte, punend în fiă-care câte-o 
lingură de praf de cărbuni.

Acest praf se prepară din căr
buni de lemn. Cel ruai bun este căr
bunele din lemn de teitî, ce se gă- 
sesce în unele farmacii. Cum scoți 
cărbunii din foc, îi sdrobescl mă
runt și ai praful de cărbuni. Cu cât 
e mai prospet, cu atât e mai bun.

Praful acesta, presărat de doue- 
ori pe cji pe ori-ce rana, usucă, 
vindecă și grăbesce crescerea poli
ței celei nouă. Nu mai puțin bun 
este acel praf și în contra bâtelor 
de ficat.

Uleiul de migdale este una dintre 
cele mai escelente doctorii de casă. 
Pe bubâie să se pună uleiQ de mig
dale, care răcoresce și alină dure
rea. Cine sufere de urechi din cau
sa răcelei, curentului, ori a reuma
tismului, se picure într’o cji 7—8 
picuri într’o urechiă și s’o astupe 
cu bumbac; a doua cj.i se picure în 
cealaltă urechiă, er după câte va 
fiile se clătescă pe dinlăîntru ure
chile cu apă mai căldicică.

La umflături, mai ales însă Ia 
aprinderi de plămâni, câte-o lingu
riță de oleiu de migdale, dată bol
navului de 3—4 ori în fiă-care du 
îi ajută mult, căci el alungă flegma, 
restabilesce gustul de mâncare, ali
nă și răcoresce.

Rășina. Rășina, ce pică din co
pacii de brad, este de mare folos 
pentru bolnavi. Cincl-șese gogone
le de rășină, fiă-care gogonea de 
mărimea unui bob de mazăre, luate 
timp îndelungat pe fiă-care cji, întă
resc© pieptul și dă vieță vaselor din 
corp. Kneipp a cunoscut un preot 
slab, care lua în fiă care cj.i o can
titate de rășină. Acest preot" dicea

Da când Vodă Cuza întorse Statului 
tote averile mănăstirilor, luă și p’ale călu
gărului Dionisie; îi dădu însă în satul ăsta 
loc să-’șl clădescă o casă, parale de clădit, 
■și călugărul se aședâ aci, ca precum să 
trăâscă în pace, ca într’un fel de mănăs
tire a lui.

Călugărul mi-se puse pe muncă și 
■peste câțl-va ani, uite, își rândui grădina 
de mergea vestea de dânsa p’în tote satele 
de prin împrejur.

Casa încaltea era încăpătore, ca pen
tru trei case de Români, că presemne mai 
pusese el ceva bănișorl de o parte, să nu 
rămâie numai cu ce-i lăsare Vodă.

El, chip, unde-’șl odihnea betrânețele, 
avea numai un pat de scânduri acoperit 
c’o velință și sfinte icone pe toți părețil.

In ale-l’alte odăi însă ’ți era mai 
mare drag să stai, scil, ca într’o casă de 
boier.

Vec|I, că părintele Dionisie primea 
musafiri dintre proprietarii și arendașii 
megieși, mai ales pe vremea trandafirilor 
.și a pometurilor.

Care cum venia, cu coșulețele pline 
se întorcea.

Er musafirii îi trimeteau și ei dela 
Curțile lor, porumb, grâu, mușchi, găini, 
scii, tot lucruri bune, ca pentru cinstita 
față a Sfinției sale.

Era milos părintele Dionisie, și blând 
la chip, și cu glas care ’ți mergea la ini
mă, și cu ochi smeriți de *te făceau sfios.

Barba’i mângâia brâul, și era albă și 
mirositore, ca florea crinului;’ păru-i ieșia 
de sub potcap, ca o apă în valuri liniștite.

Era frumos la chip; nu gras, der ro
șior și fraged, ca un obraz de fată mare.

Nu i’ai fi dat ăi șai-(jecl de ani, 
ce dicea Sfinția sa, că-i are, Domne feresce!

Nimeni nu grăia rău de părintele Dio
nisie; dimpotrivă, îl lăuda, că înzestrase 
cu câte-cova pe tote fetele, cari se duceau 
să muncescă în grădina părintelui.

Să fi muncit în grădina Sfinției 
Sale și să fi fost fată cu lipicifi, atunci 
te-alegeai cu milă; alt-fel, nu sciu de ce, 
părintele se văeta, că n’are nici frântă, 
decă te duceai să-i ceri și să te jeluescl, 
că n’ai.

Părintele Dionisie se pregătea pentru 
cina de seră și gusta cu poftă dintr’un pă
hărel subțire o beutură, care mirosia forte 
frumos.

Ce mai față albă de pânză subțire 
strălucea pe masă și ce talere albe, ca 
spuma laptelui, și ce cuțite și furculițe cu
rate, să le did argint, nu alt-ceva.

Ecă veni baba Leanca, casnica părin
telui, cu două oușore ferte, mari și pros- 
pete și curate, de ’ți venea să le înghiți 
cu cojă cu tot.

— Sărut mâna sfinte părinte, grăi 
baba.

A venit un Român d’ai noștri, ci-că 
să-l primescl, că nu-șl, ce are să-ți spuie.

— Chiamă-1 taică, chiamă-1, dise 
sfinția Sa cu o voie bună și cu blândețe 
de archanghel.

Și decă se înfățișă Ion, îi cădu în 
ghenunche și prinse a-i săruta pola rasei 
și a o da pe la ochi și pe frunte.

Părintele Dionisie îi grăi după ce-’l 
făcu să se ridice.

— Mila Domnului peste d-ta fiule.

Ce „ananghie^ te aduce la smeritul 
de mine ?

— Păi, sărut mâna sfinte părinte, în
cepu Ion mai cu sufletul la loc; e mare 
aea pe capul nostru. Ne prăpădesce lipsa; 
uite, îmi mor copiii de fome; eu și nevas- 
sta n’am pus nici fărîmică în gură de erl 
la prând.

— Ai copii mari, omule? întreba 
Sfinția Sa. Vr’o fată așa, care să scie ros
tul muncei în grădină ? Am nevoie și-i plă
tesc bine cu mălaiâ, cu legume și cu pa
rale.

— N’am, sărut mâna părințele, că ’ml 
sunt mici, și băiatu și fata.

— Atunci du-te cu Dumnedeu, Ro
mâne, și caută de muncă; pomană fac ălor 
neputincioși.

Glasul părintelui să mai înăsprise; 
Ion rămăsese, ca de piatră.

— Să ’ți muncesc eu, părinte, numai 
îndură-te, că nu’s leneș, păcatele mele... 
Der nimenea n’are de muncă.

— Bine, bine, atunci vin-o mâine.
Ecă intră baba c’un pui de mămăli- 



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 107—1895

adese-orî: „Numai cu asta me mai 
pot susține, asta îmi întăresce piep
tul?*

Pietra acră. La orl-ce umflături 
în gură, dureri de gingii și de dinți 
se p6te întrebuința cu folos apa, în 
care s’a topit petră acră. Cu acesta 
apă se pot vindeca și gâlcile, făcend 
gargară. Pietra acră se pdte între
buința și în contra bubelor și a ră
nilor, decă se sdrobesce merunt și 
se prepară de-a dreptul pe rană, seu 
decă o topim în apă și facem spă- 
lături, seu muiem cârpe în acestă 
apă și le punem pe rană, după-ce 
acesta a fost mai întâi bine spălată 
de puroiu și alte necurățenii. Cu 
mijlocul acesta, rana se contracteză, 
se usucă și vindecă.

Industriă și comercîu.

Industria zahărului.
fF i n e.)

In România s’ar pute cultiva 
sfecle de zahar de o calitate supe- 
ridră. Industria zahărului ar ave 
pentru țeră avantagil enorme, fiind
că ridică agricultura prin fabricațiu- 
nea unui product mai prețios. Zahă
rul estrage în exploatațiunea cea 
mai rațională numai hydrații de car
bon, cari s’au format din atmosferă, 
pe când cerealele vendute estrag în 
conținu pământului materiile nutri
tive, sărăcind ast-iel pământul. Mai 
departe zaharul perfecționeză cultura 
pământului șisporesce veniturile, fiind
că sfecla pretinde pentru rădăcinile ei 
o desfundare adâncă; Introduce o 
întrebuințare mai sistematică a în
grășămintelor și silesce pe cultiva
tor a-se deprinde cu o cultură mai 
îngrijată din tăte punctele de vede
re; promoveză crescerea vitelor; 
face țera independentă de streină- 
tate. Zaharul, care mai ’nainte era 
articol de lux pentru cei avuți, 
devine și claselor mai de rând un 
aliment folositor și scutesce țera 
de un tribut anual de peste 12 mi- 
lione de lei. Afară de acâsta ar pro
voca stabilirea de nouă și forte utile 
industrii ș. a.

Considerând starea agriculturei 
române, care nu e de loc îmbucu- 
rătăre, vedem, că tătă lumea nu cul
tivă alt-ceva decât cereale, grâu și 
er grâu, cu tdte că cultura cereale
lor a devenit prin concurența altor 
țări și continente din ce în ce mai 
nerentabilă. Pentru a pune capăt 
seu a ameliora o stare atât de ne- 
sănătosă, ca cea actuală, e de nea
părată trebuință, ca agricultorii din 
România se caute de a introduce și 
cultiva și alte plante industriale, de

guță, care aburia și era galbenă, ca au
rul...

Ochii lui Ion sticliră; par’ că-1 tăia 
p’în pântece și gura ’i-se umplu de apă.

Intr’o clipă un îndemn nebun îl îm
brânci să apuce talerul din mâna babei, și 
făcu un pas.

Baba se feri, părintele Dionisie răcni 
la densul, — și nu mai era atunci blând 
,și bun, ca bunătatea.

Ion să năpusti pe ușe, cu pumnii 
strînșl, cu ochii sângerați, turbat de fome 
și de mânie.

Afară amurgise bine.
Stătu o clipă locului și se uitâ îm

prejur, ca un câne, care caută pe cine-va, 
la care să se dea. Linia era pustie. Pe la 
urechi îi trecu glasul băiatului lui... „Mi-i 
fdme maică. A venit tăicuțu?u

Ișl apucă cu mânile amândouă capul, 
porni la fugă afară din sat, drept înainte.

Dădu în ogore. Și ce mai de putere 
la el, că piciorele i-se afundau în noroid, 
noroiu i-se prindea de cisme, — er dânsu 
se ducea înainte, în nescire, capiu.

Când ajunse în șosea, tocma mi-te 

a părăsi cu totul modul actual de 
esploatațiune și a stărui prin cultură 
mai intensivă de a produce venituri 
mai mari.

Sfecla de zahar e chemată mai 
mult, ca orl-care altă plantă, de a 
schimba cu desevîrșire actuala stare 
a agriculturei. De aceea în vederea 
importanței acestei cestiuni e o da- 
torință patriotică, ca se se încâpă o 
propagandă pe t6te căile posibile 
pentru a face populară cultura sfe
clei, a areta marea rentabilitate și 
imensul folos, ce va ave agricultu
ra națională dela acestă plantă. Er 
On. Minister al Agriculturei se dea 
tdtă protecțiunea posibilă acestei 
mari industrii.

La frontiera română, la Bra
șov, s’a înființat de vr’o câțl-a ani 
o fabrică de zahar, grandiosă în fe
lul ei, și după cum se aude, în curând 
are se se înființeze și la Sibiiu o 
altă fabrică de zahar. Tendința e 
vădită, a inunda piața României cu 
zahar unguresc. Pe orl-ce Român 
trebue se 1 îngrijescă acestă stare 
de lucruri. Ar trebui se fim mai 
practici și mai mândrii de a produ
ce noi înși-ne, în loc ca să vărsăm 
banii noștri în pungi streine.

Acâstă industrie merită o deo
sebită și bine voitore considerațiune 
a guvernului român, pană ce se va 
desvolta și câtă vreme va sta în 
lupta concurenței cu arme neegale. 
Istoria acestei industrii ne arată, că 
în tăte țările, cari se află pe o trep- 
tă desvoltată, acesta a fost posibil 
numai prin mari sacrificii tăcute de 
guvernele țărilor respective. Ac|I însă 
acestă industrie răsplătesce acele sa
crificii însutit, prin veniturile ce le 
aduce în general țârei și direct te- 
saurului public prin imposite.

De ce 6re nu am face și noi 
din regatul român, spre marele bine 
al țărei, sacrificiile, ce le-au făcut 
alte țări pentru industria zahărului 
și care, după cum ne demonstreză 
istoria industrială, a dat tot-deuna 
resultate satisfăcătăre? Etă o mare 
cestiune, care merită o atențiune 
deosebită din partea tuturor ămeni- 
lor de bine, mai cu semă pe acest 
timp de crisă generală.
(Estras din Buletinul Societății de sciințe fisice — 

BucurescIJ.

POVEȚE.

Remedii contra durerilor de urechi 
Se iau câte 25 grame de chloral și 
camfor, se piseză împreună și apoi 
se disolvă în 30 grame de oleiu de

trecea nu-ș’cine într’o cărucioră ușurică. 
Nu prea trăgea calu și Românul îl tot ar
dea cu biciu și-i striga.

Ion se aruncă înaintea calului și’l 
opri. Haramu, ăsta aștâptă, că nici mai 
mișcă.

Românul din căruță se răsti la Ion, 
prinse a’l înjura, îl arse cu biciul și dâcă 
vâdu, că ăla nu se dă în lături, sări și 
veni la el.

Ion, nici una, nici două, îl apuca de 
gât, îl trânti jos, ca pe o scândură, și ’n 
vreme, ce Românul striga înăbușit, Ion îi 
căuta punga ori chimiru.

Calul, lăsat în voia lui, o șterse îna
inte și scutura din cap, și dădu din pi- 
cidre, pănă ce răsturna cărucioră. Atunci 
se opri.

Ion găsi o pungă, pipăi, pricepu, că 
e ceva înăuntru și o luâ la gonă spre sat.

Când ajunse acasă, cădii în prag 
fără grai, fără cunoscință, cu punga în 
mâna lui strînsă clesce. 

migdale dulci. Din acest fluid se 
varsă câte-va picături pe un tam
pon, care se Introduce în ureche.

*

Curgere de sânge din nas. Când 
scurgerea de sânge din nas este pu
țin abundentă, când ea se manifestă 
pe timpul căldurilor, la persdne, 
cari ’șl simt capul greoiu, nu trebue 
se se facă nimic; acesta este o ușu
rare chiar. Când, din contră, scur
gerea de sânge din nas se produce 
la persone slabe, decă se ține mult 
și se repetă des, trebue se se caute 
un mijloc a o opri. Se desface cra
vata dela gât și se deschide cămașa 
pentru-ca persona atinsă de acestă 
slăbiciune se nu fiă strînsă de gât; 
ea e sc6să sub cerul liber, pentru-ca 
se respire aer curat și apoi se apli
că pe nas comprese cu apă rece, 
cari se reînoesc pe măsură ce ele 
se încăl4asc. Se trage pe nas puțină 
apă rece, amestecată cu câte-va lin
gurițe de oțet seu petră acră; se 
piseză chiar puțin praf de petră 
acră seu sacâz. Se aplică pe spate 
o cataplasmă de muștar; un corp 
rece, o cheiă, produc același efect 
astringent. La femei, acest mijloc 
pdte fi vătămător în unele epoci. 
Bolnavul va lua o baie de picidre 
cu muștar, el stând în picidre. Une
ori este de ajuns să ții în sus, cât
va timp, brațul de partea nărei, din 
care curge sânge și să respiri mai 
îndelung. Decă scurgerea de sânge 
resistă acestor mijloce, atunci trebue 
tamponat nasul, operațiune, pe care 
numai medicul pdte s’o facă.

*
Bere fabricată în casă și care 

COStă puțin. Pentru un butoiu de 
vre o trei-46cl de litri se întrebuin- 
țeză: Hemei 64 grame; Coriandru 
8 grame; Candel 1 kilogram; Aluat 
de pâne gata să fiă pus în cuptor 
500 grame; Zahar 125 grame; Aluat 
93 grame; Apă de fântînă seu de 
rîu 25 litri. Sunt puse împreună în 
4 seu 5 litri de apă. Aluatul este 
este plămădit în 5 litri de apă fiar
tă. Cele-l’alte substanțe sunt vărsate 
în restul apei. Se amestecă bine în 
butoih aceste trei lichide și se lasă 
se fiarbă. Fermentația dureză de obi
cei dela 4—5 4>le- După o săptă
mână de repaos, berea se pdte pune 
în consumație.

MULTE SI DE TOATE.
9

Munca Albinelor.

Când timpul este frumos, o albină lu- 
crătore pdte în șese seu cjece preumblări, 
să visiteze dela 40 pănă la 80 flori și să 
recolteze Yjg de gram de nectar. Dâcă ea 
va suge 200 seu 400 caliciurî, va strînge 
*/3 de gram. In nisce condițiunl bune, ea 
va ave nevoe de aprope cincl-spre-clece 
dile, pentru-ca să adune un gram ; îi va 
trebui der mai mulțl ani, pentru ca să fa
brice 1 kilogram de miere, care va umple 
aprope 3000 celule dintr’un fag.

Un stup cuprinde 20—50,000 albine, 
din cari jumătate prepară mierea ; cea-l’al- 
tă parte alergă pentru trebuințele locuin
ței și ale familiei. In o di frumosă, 
16—20,000 vor pute, în șâse seu dece 
preumblări, să esploreze dela 3 pănă la 8 
milione flori, adecă mai multe sute de mii 
de plante. De altmintrelea, localitatea tre
bue să fiă favorabilă pentru prepararea mie- 
rei și ca plantele, cari produc mai mult sucul 
necesar, să crăscă în apropiere de stup. 
Un stup pote recolta pănă la 10 kilogra
me nectar într’o di. Un stup cu 30.000 
albine pdte, în nisce bune condițiunl, să 
dea mai bine de 8 kilograme de miere 
pe <ji.

*
Regăsit după șepte ani.

Acum șepte ani a murit în Belgrad 
un copil în verstă de șâpte ani, fiul unui 

negustor de fructe, numit GeorgevicI; în 
Serbia e obiceiul, ca să se pună în sicriul 
răsposatului câte-va monede.

Comerciantul de fructe, fiind bogat, 
puse o mulțime de bani în sicriul fiului 
său. Groparii aflând acâsta se hotărîră să 
pună mâna pe bani. In timpul nopței ei se 
reîntorseră în cimitir, scdseră capacul sicriu
lui și se pregăteau să i-a banii, când copi
lul se ridicâ de o dată aruncând în jurul 
lui priviri înspăimântate.

Când hoții ’șl veniră puțin în firer 
luară pe micul înviat și ’1 duseră la un 
doctor.

întâmplarea voi, ca acest doctor să 
fiă tocmai acela, care constatase mortea oo- 
pilului. Cum el avea interes, ca greșâla sa» 
să rămână necunoscută, și cum pe de altă 
parte groparii nu voiau de loc să facă sgo- 
mot împrejurul acestei afaceri, ei se ho
tărîră să cocoloșescă lucrurile. Doctorul 
dădu pe copil în îngrijirea unei familii,, 
care locuia într’un sat forte depărtat de- 
Belgrad. Acum de curând acâstă familiă se 
muta la Belgrad.

Tînărul GeorgevicI fu însărcinat într’o- 
di să cumpere fructe, și din întâmplare co
pilul se duse tocmai la prăvălia părintâscă.. 
Mama sa fu forte mirată de ciudata ase
mănare dintre acest copil și răposatul 
său fiu.

Ea făcu cercetări spre a-i afla nu
mele, familia și trecutul său. Băiatul îi 
povesti, că sunt mulțl ani de oând se 
deșteptase într’un loc întunecos și nisce cu- 
noscuțl l’au dus la un domn, care a fo3t- 
forte bun pentru el. Se făcu imediat o 
anchetă ;și se descoperi, că în adevăr co
pilul acesta e fiul. Georgevicilor nu se 
putu însă da de urma doctorului și a 
groparilor.

E interesant, că părinții adoptivi aii 
copilului nu vor cu nici un chip să ’1 dea 
adevăraților săi părinți; de aici un proces,, 
care va veni în curând înaintea tribuna
lelor, și care va pasiona opiniunea din. 
Serbia.

*

O locomotivă construită în iO ore.
Locomotiva, care a fost mai repede- 

construită, e fără îndoială, acea pusă în 
circulație de curând de altelierele din. 
Stradfort pentru compania Great Eastern, 
în Anglia.

Acâstă locomotivă a fost terminată- 
în dece ore de lucru, 137 lucrători meca
nici cu șeful atelierului au luat parte la. 
lucrare; 85 lucrători s’au ocupat la construc
ția locomotivei și 52 de acea a tenderului .

Lucrul s’a început la 9 și 8 m. de- 
diminâța și la 11 ore și 17 m. tote părțile- 
erau gata, montarea s’a început imediat. 
Acestă operațiune a durat 4 bre și 37 m..

La 6 bre 54 locomotiva fluera, remar
când un tren de marfă. Văpseaua s’a uscat 
pe drum.

*

Un incident îngrozitor.

De curând s’a întâmplat în Midland,, 
statul Michigan din Ameria nordică, un in
cident îngrozitor. Un bărbat tînăr cu nu
mele Hale se cununa Dumineca trecută cu. 
o damă numită Belle Hammond. După cu
nunia merseră la casa nouă, pe care tatăl: 
mirelui o dărui tineiei părechl. Luni dimi- 
nâța locuitorii comunei deodată vădură 
ridicându-se flăcări din aceea casă, și focul 
se lăți atât de reped, încât îi se închiseră- 
tinerei părechl tote căile de mântuire. Pom
pierilor în fine le succese de-a potoli focul, 
dâr tinerii căsătoriți deja erau cadavre, și. 
încă într’atâta de arși, încât abia se puteau, 
cunosce.

Mai târdiu se constata', că scara șis 
padimentul casei au fost stropite cu „Cero- 
sin“ și pe sub ;.tapete erau ascunse rîze- 
muiate în oleu. Numai decât a fost deți
nut un bărbat tînăr, cu numele Iohn Allen,, 
pe care cădea prepusul, că ar fi dat fom 
casei. Miss Belle Hammond fusese logo
dită cu Allen, rupse însă logodna și se- 
căsători cu tînărul Halle.

*
Arbori bătrâni.

In teritorul Indiei se află un arbore 
numit Boabam, pe care l’a descoperit ves
titul călător Adamson ; periferia trunchiului.
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acestui arbore este de 23 metri și călăto
rul amintit <jice> câ acest arbore e mai 
bătrân de o mie de ani.

In Japonia să află un pom de canfor, 
în a cărui trunchiu găunos încap comod 
15 omeni; după tradiție acesta a crescut 
din bățul învățatului japonez Oobodarsi, 
care a trăit în secolul IX.

Cipru din Somma (Lombardia) sre o 
înălțime de 121 de urme și acesta este cel 
mai veohiu arbore din lume, el a fost sădit 
în timpul, când s’a născut Christos, ba o 
cronică din Milano spune, că este de pe 
timpul lui Iuliu Cesar. înălțimea arborelui 
numit de învățațl Eucalip, aflător în Tas
mania, la polele delului Wellington, este de 
260 de urme, âr diametrul trunchiului e de 
30 de urme. Acesta să consideră de oel 
mai înalt arbore de pe pământ.

Intre stejari încă sunt unii forte vechi; 
așa unul din grădina publică din Windsor, 
•care a esistat pe timpul lui Wilhelm Cuceri
torul, având o etate de vre-o 1200 de ani.

La noi Românii este vechiu goronul 
lui Horea la Tebea, sub care este îngropat 
prefectul Avram Iancu. Despre acesta să 
<jice, că l’a sădit Horea, ca băiat, așa-deră 
va fi de vre-o 120—130 de ani.

*

Paseri dansatore.

Darul de a cânta este dat multor spe
cii de pasări; cum-că esistă însă și o spe
cie de pasări, cari cunosc arta de-a dansa, 
de sigur este mai puțin cunoscut. Pasărea 
înzestrată cu acest dar curios trăiesce în 
Guyana și în Brasilia de Nord și se chia- 
mă „Găinușă de stâncău (Rupicola crocea, 
Tupicola elegans) ale cărei pene Indianil 
le folosesc, ca mijloc de împodobire. Ea 
•are colore roșie închisă, aripile îi suntbru- 
ne-negrii și pe cap are o crestă pomposă 
de pene, care se estinde pănă la vârful 
■ciocului. Pofta de a dansa se manifestă 
mai ales la bărbătușl pe timpul împăre- 
chierei. Un călător a observat aparința 
acesta curiosă și o descrie în modul urmă
tor:

„In călătoria mea în jurul lacului 
Amucu, partea sudică dela Brittisch-Gu- 
yana, mă făcu atent călăuzul asupra unui 
loc mic gol, situat în mijlocul unei vege- 
tațiunl bogate. Pământul era în acel loc 
ras, ca și când mâni omenescl ar fi cură
țit totă erba de pe el. La întrebarea mea 
călăuzul îmi spuse, că aci este un loc de 
dans al pasărilor Rupicola, pe care aceste 
numai de curând l’au părăsit, spăriate de 
apropierea nostră. Ne ascunserăm cu bă
gare de sâmă în tufișul din apropiere, spe
rând, că societatea de dans erășl se va 
întorce și-’și va continua petrecerea. Și în 
adevăr, după câte-va minute începurăm a 
audi tonurile piscuitore curiose ale Rupi- 
■colei.

„Una după altă se apropiară în sbor 
păsărelele mici, drăgălașe, lucitore, și se 
postară în cerc în jurul locului de dans, 
seu pe ramil tufișelor din apropiere. Apoi 
unul dintre bărbătușl sări în mijlocul locu
lui, începu a da din aripi, îșl ridică capul 
și se învârti într’un cerc. Incunjură apoi 
de câte-va-orl locul de dansat scormonind 
•cu piciorușele pământul. Totă acâsta pro
cedură era însoțită deunmers plăcut săltând. 
Cele-lalte păsărele steteau într’aceea nemiș
cate și formau câta spectatorilor.

„In fine se părea, că pasărea dansa- 
tore e ostenită, dădu un ton curios răgu
șit dela sine, prin care anunță finitul pro- 
■ducțiunei sale, se retrase, și un alt bărbă- 
tuș îi ocupă locul. Ast-fel se produseră 
trei dup’olaltă, și fiă-care se retrăgea cu 
fală de pe „scenă“. Chiar voi să-și începă 
producțiunea al patrulea dansator, când 
pasările se spăriară de un ram, pe care 
•pănă atunci îl apăsai cu mâna în jos, ca 
■să le văd mai bine, și pe care acum îl 
scăpai din mână. într’un moment totă so
cietatea dispăru. Numărasem în total 18 
bărbătușl și 3 femeiusce11.

la băi etc. O butelie 90 cr. se p6te procura (filnic 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantul 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresil preparatele lui Moli, 
provădute cu marca de contravenție și subscriere

Oâlexxciamliă. septemânei.
MAI are 31 <jile. FLORAR.

din 21 Mai n. 1895.

pilele Căi end. Iul. v. Călend. Gregor.

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

14 Cuv. Isidor
15 C. p. Pachomiu
16 C. păr. Teodor
17 S. ap. Andronic
18 S. m. Teod, Pet.
19 S. m. Patriciu
20 S. m. Talaleu

26 Filip
27 Magdolna
28 Wilhelm
29 Maximilian
30 Ferdinand.
31 Angelica

1 Iunie. Nicod.
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Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.-oct. 100.3/4
98.'/,Renta amortisabilă .... &7o

n » (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.—Iul 99 '/,
„ „ din 1893 5% n n 99 ’/2
n „ 1894 int. 6 mil. 5°/o Apr.-Oct. 95 —
„ „ (Impr. de 32. ’/, mil. lau.-lulie 87.'/,
„ „ (Impr. de 50 mil. *7o n n 883/5
„ „ (Imp. de274m,1890 4=7o n n 87?/8
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/o H H 88 3/,,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 88 3/4

Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 6% Mai-Not, 101.'/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 30C 10 282.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/u lan.—Iul. 99?/b

„ „ ,. din 1884 5°/n Mai-Not.
„ „ „ din 1888 5“/o Im.-Dec, —
., „ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 99.3/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 5% lan.-luliB 94.’/2
„ „ urbane BucurescI 6°/n n ii 102 -
11 71 71 » 5°/o « » 91.7a
55 n îi Iași « f°/n 11 n 82?/4

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

H 71 97.-

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —,—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1559.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 147.-.
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 402.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 422 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 320.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 151. 260 161. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 98.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ ,—

„ i „ „ 2 em. u. d. 0 100-. —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 _ t_
„Bistrița’1 soc. p. f. hârtii 30 „ ' loco •t 1»

—
Societ. p, const, de Tramways
20 franci aur

20( 1 M —.—

SCOMPTUBl:

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

5% Paris .... 5°/o
6°/n Petersburg . . 472%
f/2 Berlin .... «7o
2°/o Belgia .... 3°/o
4°/o Elveția .... B°/o

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 22 Mai n. 1895.

S ă m i n ț e
i 

î »*
5

Prețul pes
100 chiloffii

dela | n&na

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

80
80
80
80
80
80

7.50
7.55
7.50
7.50
7.60

7.55
7.60
7.55
7.56
7.65

Semințe vechi 
ori nouă floiul

d -p © o 
ti ®5 w
O a

Prețul per
100 chilgz.

dela pănă

Săcară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hiri.șcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
78

6.25
6.40
6.65
7.10
6.75

6.30
6.60
6.90
8.10
7.—

.—

Cursul I o surii or private

din 22 Mai 1895.

otunp. vinde.
Basilica 8.- 8.30
Credit .... 200.— 201—
Clary 40 fl. m. c. . 59.— 60—
Navig. pe Dunăre . 140.- 150—
tnsbruck .... 27.—
Krakau .... 27.70 28.10
Laibach .... 23.60 24—
Buda .... 63.- 65.—
Palfiy .... 59.— 59.50
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'/,% 100 m. c. 150.— 155—

dto 4% 50 70.- _ B__
Waldstein 54.- _ t_
gerbescl 3% 21.- 22—

dto de 10 franci 28.- 31 —
Banca h. ung. 4% 21.50 23.50

Cursul 9a bursa din Viena.

H&Bura aâu 

areutatoa
Calitatea.

Valutas

trlaoă.

fl. or.
1 H. L. cel mai frumos ' 6 10

Grâu mijlooiu . . 5 40
H mai slab . 5 —
H Grâu mestecat 3 80
H
f)

f frumoșiSăcară țmijl00i& , 3
3

60
20

>5 Orz 1 frumos 4 10
JÎ ’ mijlooiu 3 50
H 
n Ovâs (frumos 

t mijlociu
2 50

H Cucuruz. . 5 60
Mălaiu . , , 4 80

n Mazăre.................... 6 —
n Linte - . 7 —

Fasole.................... 5 40
Sămânță de in . . 10 —

n Semânță de cânepă 4 80
n Cartofi . 1 60

MăzSriohe . _ —
1 kilă Carnea de vită . . — 44

V Carnea de porc . — 48
Carnea de berbece — —

100 kil. S$u de vită prâspăt 23 —
Sâu de vită topit S3 —

Din 24 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.35
Renta de corâne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 126.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 103.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—• 
Bonuri rurale ungare 4% ■ • • 98.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.50
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.25
Renta de hârtie austr.................. 101.40
Renta de argint austr.................. 101 35
Renta de aur austr.......................123.35

6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
• bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
cresce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos

Productediv. Soiul
Cursul

dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur. 36.— 41.-
francesă —.—

1» roșiă 57^- 64’-
Oleu de rap. rafinat duplu - .— —
Oleu de in —. — —,—
Uns. de porc dela Pesta 46.- 46.50

51 dela țeră — —
Slănină sventată 37.50 38.—

afumată 43.50 44.—
Seu —.— —

Q Prune din Eosnia în buțl 8.50 9.-
O din Serbia în saci 8.- S.bO
® Lictar slavon nou 17.50 18.—
P- n bănățenesc —.— -

Nuci din Ungaria
© Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută _  _ _  —

golbină strecurată _ t__ _ _ —
Ceară do Rosenau ____
Spirt, brut _ t_

Drojdiuț® de spirt —.—

Prețurile cerealeor din piața Brașoviî.

Din 24 Mai st. n. 1895

LosurI diu 1860 ......................... 157.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1078.-
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. 462.-
Acții de-ale Bănoei austr. de oredit. 398.—
NapoleondorI.................................. 9.6772-
Mărci imperiale germane . . . 59.62 y2
London vista.............................. 122.05
Paris vista.................................. 48.37y2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.20

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Mai 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.64 Vând. 9.68
Argint român. Cump. 9.58 Vând. 9.63
Napoleon-d’ori Cump. 9.64 Vând. 9.67
Galbeni Cnmp, 5.75 Vând. 5.80
Mărci germane Cump. 59.10 Vând.
Ruble rusescl Cump. 130.— Vând.
Lire turoescl Cump. 10.90 Vând. —. —
Soris. fono. Albiua5°/0 100.25 Vând. 101.25

PrODIietar: Dr. Aurel KSureșianu.

Redactor responsabil: Oregorîu s^aior.

Nu se mai oferă
în viată, nici-odată, ocasia 

ca numai A tă se
pentru cumpere

o colecție splendidă de 
iO —IO 
bncătijf,<O bucăți 
1 4 25W 14.25

1 ciasornicd 
de busunar Pri
ma Anker-Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 8 ani.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu inelâ de 
siguranță și ca
rabină.

2 inele imi
tație d’aurii cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
cliis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aurii

double, giloșate, cu mehanismii patentată.
1 aed cu broșă pentru dame forte fru

moșii, fasohil de Parish.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurii.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai fl. 4.!®5 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelti de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndărătii, așa că pentru cum
părătorii este eschisti ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

t

i

6 Alfred Fischer,
660,1—6 Wien I. Adlergasse 12.

o

de

Trimiterea principală prin 
Farmacistulu A.

c. și r. furnisoru alu curții imperiale Viena, Tnclilauljeii 9 
Comande din provinciă se efectueză țlilnicu prin rambursă poștală.

La deposite se se ciră anumitu preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
ap&rare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașovă: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 

17-52.
Ed. 
Geisberger.

Prafurile-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, decă flăcare cwtiă este prow&<lută eu marea de 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectulă de lecuire durabilă aid Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățiloră celoră mai cerbicdse la stomaclid și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto
machs, constipațiunel cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoideloră și 
a celorfi mai diferite băle femeesci a luată acestă medicamentă de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl, v. a.

Falsificațiile se vorii urmări pe cale judecătoriscă.Q

w

$

©O
©O 
©

FraBazbFaaw&wem și sape a lui HlolB 
nnmnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și 

VOnidLHiU IlUIlIdl, piumbula lui a. Moli.
Franzbranntwein-ulii și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporalii 

deosebire prin trasă (frotatiî) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoră urmări 
răcălă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Agsă de a Bui IWBI
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dințiloril. Pre
țuit! sticlei provețlute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr.
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haine de Dame și Domni primăvară și vară 14 CT. Dl. I 
Țesăturile cele mai fine și practice cu prețuri forte ieftine. Ori și ce cantitate | 

se trimite franco la domiciliu în tote țările din Europa. |

Oettinger & co. Zurich, ielvetiai. I 
Casă d_e excpoxtație ele stofe pezxtxvu ctaxxxe și cxoxxxxxzl.

Mostre franco. — Gravure de modă gratis. — Diplomată ia 1883. p 
Porto de epistole la Elveția 10 cr. Cărți poștale 5 cr. î|

6

Se îmbrățișăm industria patriei! |

pUn TA Ava G de I Iunie aBe reiatei &mga e
■ WXw CoB»©oe 4°o le plătim deja acum 

fără nici un
Uîissbâcher & Beer.

o MT Magazinul de ghete din fabrica Mbdiing. O

>11fS
13
S
I

Granit, Sienit etc. din Silesia, 
Boemia. In mare parte deci pu- 

’ blicul îșl face comandele de lipsă 
prin comercianțl și vendătorl, 
ceea ce, lucru firesc, face ca obi
ectele să fiă mai scumpe.

Merită dară atențiune
Fabrica nostră pentru cruci și monumente de 

AHDESIT, MARMURE și SIEUIT, 
pe care o recomandăm atât P. T. publicului, cât și vendătorilor, cu obser
varea, că speciele de marmură lucrate de noi și Sieniti, dr mai ales An- 
desitul nostru negru — care atât în privința calității, cât și a frumseții 
concureză cu cele mai frumose pietri negre din străinătate; se pot pro
cura la sioi cin prețuri usai convenabile, decât în ori-ee 
fabrică de natura acesta.

Sîepositail nostru, pe lângă productele din patrie este bogat 
provădut — din punct 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, deorece prin acesta se 
pote cruța mult.

— Besenmurlle și registrele de 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 pidtră.

La dorință, monumentele în provincia se aședă și ridică de noi.
Cu deplină stimă:

FKATH NAGY.
•i

Filiala-Brașov, strada Agrișului $r. 21.

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

s
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are efect miraculos! ^u există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea are renume în totă lumea; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zaclierlin."

Se afla Se râta
1) Sticla sigilată. 2) Numele:

■ în Br aș o vil: La Domnii 1. L. et A. Hesshaimer,
■ Heinrich Zinz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por, 

Karl Irit, Franz Kelemen farmacistă, Julius Muller, Carol Schuster farmacistă, 
Teutscli et Tartier, N. Grădinar, Eduard Kugler farmacistă, Carol Tdpfner, Julius 
Hornung farmacistă, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacistă, Victor Roth 
farmacistă, Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Heinr. Herrmann, K. Zerbes. — în FăgărașO : La Domnii: Richard Glein farma- 
oistO, M. A. Grăser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig. ț; 
în Cohalinfi: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

Magazinul de ghete din Modling 
—Brașov, strada Părți W. 48. =—

Are onore a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu iMarfțiri iwu£ și de now arangiat cu 

ghete pentru bărbați, dame și copii.
Garanteză pentru mărfurile lucrate în fabrica din Modling, 

din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pbte cores 
puode tuturor cerințelor, fără, temă de ori-ce concurentă de 
aceeaș branșe. — Pe talpa fie-cărei ghete este notat prețul fabrîcei.

Tot aci în localul alăturat la Magazin sunt la disposiția 
On. P. T. public

haine gata pentru bărbați și copii, 
albitasrî bărbăteșci și pălării, 

cumperate dintr’o magaziă în desfacere, cari se vend CU orî-ce preț.

Cu profundă stimă:

M. LEEBUCH.
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w* Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm. -w || ©.

Orele de cassă dela 8—L

îl

ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMI

FSL8&LA BKAȘOV

Plfflffl depuneri spre fructificare [O HUO H°|o
netto, solviudfi însăși darea de interese;

SMÎffl polițe comerciale CD SViț
Mii împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl Cfl 6°j0; 

teCM8 credite în cont corrent ara“tegi6“

IfflP'D împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CD

iMjffi și vMb moneilB și hârtii So rto
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

rffliDW fărâmcI° n,""i’’n
CDDlȘffi
DfDCDDZă 
esBculâ îi
ÎDCÎliriH magazine și locuri libere de depou

detragere bl 
cu celH mai pip 
urcată prețft ud1 

' "i în modulă cela îi 
mai culanta 1)

Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

B>. r

□ 3

A U111UUU ;

pe piețele din țeră și 
streinătate, 
‘fjupn sub cele mai ief- 
lullud tine condițiunl;

pe teri- 
_ I, toriulă

s&u săa'JîtDiîj. <3Sâ,R’ââ lîr. 43, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierți de stată, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fiera de stata;

nOQpn în calitatea sa ca representanță principală a so- afniifo 
UUbO cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului 10 
plru asoffl no Ș "ss parti-

Onorabileloru administration! de fonduri si p. t. D-Iorîj 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 500 ale „Albinei*1 
«Ie eăroru cupcine se i’Sseunapfiră semestrului fără nici o 

detrasei-e, și cari se află de vemlare în cursul cJiBeă a ltursci 
din Budapesta, în piese «le 500, 1OOO și 2000 de eorune. 
Cenipareudtl cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se peste susținea eu tottfo dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina** de 5°io 
suntu t*«|i relativă eeăe m ai ieftine și totodată m a i 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceioru pe ba*a cărora 
se esmitu, prin fondulii specialii de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fi. 200,000 și în tine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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Tipografia A. Mureșianu, BrașovG.

1


