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Din causa sfintelor sărbători diarul nu va 
apără pănă Marți sera.

Sărbătorea limbilor.
Brașov, 20 Mai v. 1895

„Ș'i le-a arătat lor limbi împărțite 
ca de foc, și-a șecțut pefiă-care dintre ei. 
Și s’au umplut toți de Spirit sânt și au 
început a vorbi în alte limbi, precum, le 
da lor Spiritul a vorbi.u

Aceste sunt cuvintele Evange- 
liei, ce se va ceti mâne în tâte bi- 
sericele române.

Când a creat Dumnecjeu limbile 
n’a avut în vedere decât binele, 
înaintarea și fericirea poporelor. Pen
tru binele și mântuirea poporelor s’a 
pogorît și spiritul sânt peste apos
toli, făcendu-i se predice învățăturile 
credinței fia cărui popor în limba sa.

Și cum a fost cu religiunea 
creștină, așa a fost și este în tâte. 
Un popor nu se pâte bucura de li
bertate, nu pâte face nici un pro
gres și nu-i este dat se aibă un vii
tor, decă el nu primesce învățătura 
și educațiunea de lipsă în limba sa, 
dela apostolii nemului său, adecă 
dela bărbații și conducătorii săi fi
resc! și luminați, cari îl înțeleg, îi 
simt durerea și năcazurile, îi cunosc 
trebuințele și sciu să-i îndrepteze 
pașii spre tot lucrul de folos pentru 
luminare și înaintare, ca popor cu 
chiămare in lume.

Seu doră va pută să cjică ci
neva, că un popor, care nu-șî pri
mesce învățătura în limba sa, va ave 
un viitor și va pute trăi?

Nici odată! Căci limba este su
fletul, vieța poporului, ea este fân
tâna din care isvoresce cultura na
țională, libertatea și drepturile lui.

Răpesce unui popor limba, și 
i-ai răpit vieța.

Inăbușesce-i graiul supt de-odat 
cu laptele dela sinul mamei sale, 
și-i vei înăbuși și ucide și spiritul 
său, sîmburele vieții sale. El nu va 

mai fi ceea ce a fost înainte; se va 
risipi și contopi în alte nâmurl și’și 
va pierde de-odată cu limba chiar 
și numele scump al strămoșilor săi.

Dușmanii nemului nostru au în
țeles și înțeleg pe deplin marea în- 
sămnătate a acestui adevăr, de aceea 
ei își încordă tăte puterile, folosesc 
tâte mijlăcele, iertate și neiertate, ca 
să pună curse de pierzare limbei 
nostre dulci și străbune, săpând ast
fel mormântul vieții nâstre, ca po
por și națiune românescă. Mai ales 
în anii din urmă nisuințele de-a ne 
răpi limba s’au arătat tot mai mari 
și mai primejdiăse.

Laș! și nevrednici de-o vieță 
națională am fi, decă am sta cu ma
nile încrucișate, privind cum se sapă 
mormântul limbei nâstre. Strămoșii 
noștri s’au luptat pentru a ne lăsa 
moștenire comâra cea mai nepre
țuită, limba și cu ea naționalitatea, 
er noi avem sfânta datoriă de-a 
lupta luptă siântă și necurmată pen
tru păstrarea și pentru mărirea aces
tei comori, decă nu vrem să perim.

Datoria, acâsta este cea dintâiu 
și cea mai sfântă. In împlinirea ei 
Românului nu-i este iertat să obo- 
sâscă!

Să ne apărăm, să ne păstrăm 
și se ne cultivăm limba dulce ro- 
mânăscă, în familiă, în biserică, în 
scolă, în comună, în comitate, în 
țeră;și pretutindeni, unde numai cu 
putință este, se vorbim și se scriem 
românesce.

Dumnezeu care a dat popâre- 
lor limba, li-a dat și puterea, de a 
’și-o pute apera și păstra, și le-a im
pus datoria sfântă de-a lupta pentru 
invingerea și gloria ei.

Se ne încordăm der puterile în 
lupta mare pentru limbă, căci lup
tând mereu înainte cu bărbățiă, cu- 
ragifi și devotament sacru, vom eși 
învingători peste tote ispitele și nă
cazurile, și dat ne va fi atunci să 

sSrbăm amintirea prasnicului de 
mâne cu bucuriă și fericire.

In semnul acesta dorim iubiri
lor noștri cetitori și tuturor fraților 
Români sărbători fericite !

Instalarea Metropolitului Mihalyi.
Dumineca trecută, precum seim, s’a 

săvîrșit ia Blașiu instalarea noului Metro- 
polit român unit, Dr. Victor Mihalyi de 
Apșa, fost până acum episcop al dieoesei 
Lugoșului.

Instalarea s’a făcut cu o pompă estra- 
ordinară. Călătoria dela Lugoș pănă la 
Blașiu a Escelenței Sale a fost o adevărată 
călătoriă de triumf. La mai multe stațiuni ale 
oăii ferate, precum la Timișora, Deva, Jibot, 
Alba-Iulia etc., Metropolitul a fost întim- 
pinat de numâros popor, fiind salutat prin 
vorbiri și furtunose urări de „să trăâsoă* 1. 
Mai ales la gara dela Teuș ’i s’a făcut Me
tropolitului o întâmpinare de tot frumosă. 
Mii de credincioși îl așteptară la gară, unde 
Escelența Sa fu salutat prin două vorbiri 
frumăse. Dela Teuș pănă la Blașiu, nu- 
măroșl poporenl, înșirați de ambele laturi 
ale liniei ferate, cu ramuri de stejar în 
mâni, salutară pe înaltul 6spe pe la dife
ritele halte, fluturând cu batistele și acla- 
mându-1 cu însuflețire.

Imposantă și unică în felul său a fost 
primirea la Blașiu. Intrând în hotarul 
Blașiului, începând dela podul de fier dela 
împreunarea Ternavelor și pănă la gară, 
de ambele părți ale liniei ferate steteau 
înșirați în rând lume multă de popor și in
teligență. Sâmbătă la ârele 2 și 35 minute 
după amâdl, trenul, împodobit cu crengi 
de stejar, intră în gară între bubuiturile 
trâscurilor și nesfirșitele urări de „să tră- 
escă* 4 ale mulțimei. Aici Metropolitul a fost 
salutat printr’o vorbire a directorului pre- 
parandial G. Munteanu.

Dela gară Metropolitul, însoț’t de 
Episcopul Pavel dela Oradea-mare, plecă 
spre oraș într’o calâscă trasă de patru 
cai roșii, urmată înoă de un șir lung de 
trăsuri. De ambele margini ale drumului 
era înșirată tinerimea școlară dela mic pănă 

la mare, apoi lume multă de popor sosită 
de prin satele din jur, cum și mai mulțl 
țărani bănățeni, îmbrăcațl în frumosul lor 
port național. Lumea aclama ou însuflețire, 
clopotele sunau, âr trescurile bubuiau fără 
încetare.

Așa a fost întrarea în Blașiu a Es
celenței Sale Metropolitului Mihalyi. Orașul 
întreg era împodobit cu arbori și ramuri 
verdl, cu țăsăturl și covdre atârnate din 

'ferestri, er lumea îngrămădită pe strade 
trecea la multe mii de dmenl.

Metropolitul a mers de-a dreptul la 
biserioa catedrală, unde, îmbrăcat în or
nate archieresol, luă loc pe scaunul ar- 
chieresc, în mijlocul bisericei, înounjnrat 
de 7 stindarde. S’a făcut veoernia, după 
care Metropolitul fu petrecut cu aceeași 
pompă la castelul Metropolitan.

Sera a urmat un imposant conduct 
de torțe, care perourse stradele mai prin- 
oipale ale Blașiului și încungiură pieța în 
sunetul musicei, la bubuitul trâscurilor și 
în pocnetul racheteler. După ce oonvoiui 
a sosit înaintea castelului vechiu metropo
litan, corul, sub conducerea d-lui profesor 
de rnusică Iacob Mureșianu, cântă „Rugă
ciunea Românului** :

Tu ce verși din oer lumină 
Fă acjl sortea mai senină 
Românescului popor.
Aci Metropolitul, care stetea în fe- 

râstra vechiului edificiu, a fost salutat prin 
două discursuri, la cari Escelența Sa a 
mulțumit printr’o frumosă vorbire. Corul 
intoua apoi următorul imn ocasional, scris 
de clericul E. habo, âr rnusica compusă -de 
dirigenLul corului d-1 I. Mureșianu:

In rugăciuni duiose pii și sfinte, 
In neliniște grea acum de ani, 
Te-am așteptat cu dragoste părinte, 
Ca nisce fii ce am fost rămas orfani; 
Și âtă după-o lungă așteptare 
Cu îndurare cerul ne-a surîs, 
Spre a nostră mângâiere și apărare 
Un archiereu ilustru ne-a trimis. 
Cu inime scăldate în bucurie 
Privim cu încredere în viitor; 
De acuma sufle orl-ce vijelie 
Ne aperi tu părinte iubitor ;

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

ucigaș.
9

Slăbit zace călugărul
Și biruit de bolă;
Chilia împrejurul lui,
Ce tristă e și gdlă!

Bătrân e și trecut de tot 
Cu chipul, ca de ceară, 
Cum e chipul bolnavului 
Intr’a vieții seră.

La cap stă răstignit Isus, 
Er candela aprinsă
Ișl odihnesce razele 
Pe fața lui cea stinsă.

De-alăturea duhovnicul
II mângae cuminte;
Cuvântul lui atât de blând 
In suflet cald îl simte.

Și lacrimi es bolnavulv 1’ 
Pe genele cărunte —
— De focul unei amintiri 
E tot sudori pa frunte.

Dintr’un trecut îndepărtat 
Ea-’l mustră ’ngrozitdre 
Cu un păcat de ucigaș, 
Chiar și acum când more.

Din lumea morții, din mormânt 
’I-aduce o femeie —
— In ochii lui la peptul alb 
Plângând ea se descheie;

Pe el o rană de cuțit
Mai sângeră ș’acuma —
— Sigilul morțil pe un pept 
Curat și alb, ca spuma.

— „Tu cine ești, de unde vil 
„Așa de mustrătore?
„Și rana de pe peptul tău 
„De ce-’ml arăți tu 6re?

„Vai! sânge m’a stropit din ea 
„Cum stai tu dinainte-mi!“ — 
„Pe fruntea mea îl simt arejend 
„Adânc pănă în minte-mi!

„Fugi! te cunosc!.... femeia mea! 
„Eu ucigaș nemernic!

„Nici chipul morții, ca al tău 
„Nu-i groznic și puternic!

„Vai! lasă-mă să mor odat’ 
„Nu-’ml mai lungi sfârșitul! — 
„Ascunde-’țl rana de pe pept 
„Și ertă pe greșitul !u

„’Țl-e greu!* 4 — îi dice preotul
Punendu-’i o făcliă —
— In mâna lui ea tremură
Ca tristă mărturiă.

De-odată ochii mari și albi
Sub frunte i-se cască....
....Bătrânul s’a plătit acum
De dajdia cerescă.

Atunci lumina a scăpat
Pe fața lui un picur —
— In lipsa altor lacrime 
Jelitul’a el singur.

Brașov. I. Priscu.

FOMETE.
De Ilădulescii-Piger.

(Urmare.)

IV.
Băiatul și fata lui Ion'durmiau liniș

tiți, cu chipurile senine, de’țl era drag să 
te uiți la dânșii: mâncaseră bine din ce 
adusese leica Dobrina.

Pe o masă cu trei picidre erau vr’o 
două talere de lemn, unul cu nițel pește 
fiert, altul cu nițică salată. O jumătate de 
mămăliguță și câte-va fire de cepă le sta 
tovarășe.

Marina lui Ion își aștepta bărbatul și 
nici gustase măcar: cu el voia dânsa să-și 
potolescă fomea.

Când îl vădu, că se lungesce ’n prag 
mai mult mort, numai putu de spaimă șl-i 
trase multe sufletul pănă să-’l aducă în firea 
lui pe betul Ion.

Decă se desmetecu, rămase o clipă 
locului să-și aducă aminte, și decă ’șl aduse, 
își apuca în mâni capul: vedl, că gândul, 
că se făcuse tâlhar la drum mare îi îne- 
grea, sufletul cu adâncă mustrare.
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De acum nădejdea vremilor mai bune 
Cu încredere în suflet o nutrim, 
Condu-ne în luptă pentru religiune 
In urma ta cu dragoste venim.

*
Căci Tu ne ești mândria ’n răuși’n bine, 
Ești fala nostră falnic Archiereu, 
Noi ne-om ruga adese pentru tine 
La induratul, bunul D-deu:
Să-’țl fiă viâța veselă senină 
Și’n fericire mult să. păstoresc!. 
Și calea ta cu flori să fiă plină; 
Luptându-te, mereu să biruesci.

Tunete de aplause a stors acâstă cân
tare admirabilă, âr d-1 compositor I. Mure- 
șianu a fost viu și repețit aclamat.

După cântarea imnului, Metropolitul 
s’a retras dela ferâstră, conductul a format 
cero în mijlocul pieței, unde se încinse o 
„Horă“ din vre-o 500 persâne, după care 
lumea se împrăștia.

A doua di diminâța, adecă Duminecă 
în 14 (26) Mai, la revărsatul zorilor, bu
buiturile de trâsourl anunțau marea serbare 
a instalărei. Blașiul era împodobit ca nici
odată; stradele, mai ales însă pieța, înțe
sată de lume.

La 8 ore Metropolitul, însoțit de epis
copul instalator Pavel, fură conduși în pro
cesiune, de 14 preoți, dela residența me
tropolitană pănă la biserică. Atât preoții, 
oât și archiereii erau îmbrăcațl în ornate 
bisericescl. Trâscurile durduiau, clopotele 
sunau, corul cânta, er lumea de popor 
aclama continuu.

In biserică s’a putut intra numai ou 
bilete. S’au împărțit peste 2000 bilete, 
afară de preoțime. Poporul însă, cum și 
mare parte din inteligență, a trebuit să stea 
afară.

In biserică, după ce I. P. S. S. Me
tropolitul s’a anunțat ca nou Metropolit, 
vicarul metropolitan i-a predat oheile bi- 
sericei oatedrale; s’a cetit apoi decretul 
de numire, cum și mai multe hârtii de în
tărire dela Papa, după cari ’ Metropolitul 
cu mare ceremonia fu desbrăcat de hainele, 
cu cari a intrat, și fu îmbrăcat în hainele 
archierescl de serviciu. A depus apoi jură
mântul în manile P. S. Sale episcopului 
Pavel, jurând pe Evangeliă și cruce; epis
copul Pavel i-a aședat apoi pe umeri pa
liul metropolitan, eu care ocasiune a ținut 
o frumosă vorbire, er Metropolitul i-a răs
puns în termini câlduroși. După asta, Me
tropolitul a sărutat pe episcopul Pavel, âr 
acesta a sărutat mâna Metropolitului său. 
Așe4ându-se apoi pe tronul din mijlocul 
bisericei, Metropolitul a primit sărutarea 
pe mână și pe umeri din partea întregului 
cler, ce era de față.

După acâsta, d-1 vicar metropolitan 
loan M. Moldovan a rostit cătră Metropo
litul următârea cuvântare, care de mai 
multe-orl a fost întreruptă de strigările de 
„să străesoău ale publicului:

Sunt doi ani trecuțl, de când 
biserica ndstră Te-a ales, Presfin- 
țite, la culmea acesta înaltă de Ar- 
chiepiscop al seu și Metropolit al 
provinciei nostre. De doi ani acum, 
ea cu mare dor așteptă, ca se Te 
vadă ocupând scaunul văduvit prin 
mortea prea demnului și mult regre
tatului nostru metropolit.

Astăcjl ea se simte ferice, ve- 
4end dorința sa realisată. Astădl ea, 
saltând de bucuriă, serbeză una din 
cele mai frumose sărbători, despre 
care Preasfinția Ta ai primit dove- 
4ile cele mai strălucite în tot cur
sul călătoriei, er mai vîrtos aici, în 
loc, de când Dumnedeu Te-a adus 
în mijlocul nostru. Astădi biserica 
nostră întregă, dela cel dintâi, pănă 
la cel din urmă credincios, dă laudă 
lui Dumne4eu, cântând: „Acesta este 
4iua, care a tăcut’o Domnul, să ne 
bucurăm și să ne veselim într’ensa".

Si, Dămne, bine cade sufletului 
nostru obosit în lupte contiune, când 
printre vijelii grele vede strălucind 
blândul s6re al unei dile, ca acesta. 
Ne bucurăm ca pruncii, când își văd 
părinții sosind acasă din depărtări 
mari; ne încuragiăm și întărim, luând 
o ast-fel de di frumosă drept ga- 
ranță, că cel Prea înalt, cu brațul 
său prea puternic apără și scutesce 
biserica nbstră.

Cu 200 de ani ’nainte s’a d’9> 
că biserica nOstră se legănă între 
valuri, ca o corabia. Istoria ne-a în
vățat a cunăsce adevărul acestei 4iee> 
și esperiența năstră propria ne-a 
covins mai pe sus de ori-ce îndoelă. 
Am simțit și simțim loviturile și 
sguduiturile cele puternice, ce ame
nință temeiul și aședămintele cele 
mai prețiose ale nbstre.

Ca să avem cârmacii! îndemâ
natic, plin de energia, biserica Te-a 
înălțat la culmea acesta, avend probe 
Deîndoite despre însușirile prea dis
tinse, cu cari Te-a îndestrat Prove- 
dința, spre a ne sevi de mângăere 
și a deștepta întru noi toți sperărl 
dulci pentru viitor.

Etă sorgintea adevărată a bu
curiei generale, ce se manifesteză 
din tote părțile. Că ori-care fiu al 
bisericei nbstre scie aprecia după 
merit greutatea situațiunei întru care 
se află biserica lui Christos în dilele 
năstre, când necredința de o parte 
și rătăcirile multifarie de altă parte 
cu puteri unite se încărdă a surpa 
temeliile ei și a-i asalta bastionele 
și turnurile de apărare; scie prea 
bine ori și care dintre noi, că din 
motive speciale și locale uneltirile 
acestea dușmănose asupra bisericei 
nbstre particulare se învolbureză cu 

deosebită înverșunare și se nisuesc, 
ca, de ar fi cu putință, să o spulbere 
în tăte vânturile.

Cu cât este mai mare pericolul 
amenințător, cu atâta șirurile cle
rului și ale poporului nostru au fost 
și sunt mai strinse. In cea mai per
fectă armoniă ne-am concentrat în
crederea și sperările nbstre în per- 
săna P. S. Tale, în fruntea bisericei 
și a provinciei năBtre, ca să ne fii 
cap și povățuitor în lupta pentru 
esistență; ca să avem încuragiator 
și mângăiător dulce în năcasurl și 
suferințe, al căror sfîrșit pote fi încă 
departe, cari însă, precum nu au în
vins pe părinții noștri în trecut, 
așa nici pe noi nu ne vor frânge.

De aceea inima nâstră saltă as
tădi sub mișcările bucuriei și ale 
sperărilor dulci, și ’nainte de tote 
aducem mulțămită ferbinte Părin
telui ceresc, pentru-că a vărsat peste 
noi acest dar și bine-cuventare a sa, 
și-Ți diceni din adâncurile inimilor 
nostre: Bine ai venit!

E spinosa mitra, cu care Te-a 
înfrumsețat încrederea clerului și 
grația Majestății Sale ces. și reg. 
apostolice și a Preafericitului nostru 
părinte, Patriarchul Romei. Ogorul 
este larg și plugul anevoiă de purtat.

Der biserica nostă Iți aduce, 
Preasfințite, ca ajutor și încuragiare 
în lupta acesta grea, înainte de tote 
o senă strălucită de archierei, cari 
au ședut în scaunul acesta, și în tâtă 
vieța lor au luptat pentru binele 
public al ei, unii mai pănă la mar
tiriu. Aducem un cler oțelit în su
ferințe. Aducem un popor devotat 
bisericei sale și gata la orî-ce jertlă 
i-ar impune promovarea binelui pu
blic al bisericei sale. Aducem Prea
sfinției Tale inimile nâstre ale tu
turor; dispune peste noi cu încre
dere deplină, precum cere interesul 
bisericei, patriei și al națiunei.

Se trâesci la mulțî anî și se ne 
îndreptezi cu fericire!

La acestă vorbire, a răspuns I. P. S. S. 
Metropolitul printr’un discurs mai lung, 
după care la 11 âre se începu s. liturgiă. 
Serviciul divin s’a săvîrșit cu o podobă și 
precisiune, asemenea căreia nu se mai pote 
vede, deoât în marea și pomposa oatedrală 
a Blașiului, Cântările au fost eseoutate de 
trei coruri, compuse din peste 200 persone. 
Conducătorul corurilor a fost escelentul 
măestru de musioă și compositor, d-1 lacob 
Mureșianu, căruia i-a ajutat și fratele său, 
distinsul baritonist Traian Mureșianu. Corul 
a atins oulmea în prioâsna „Ochiul inimei 
mele“, composițiă propriă a d-lui I. Mure- 
șianu. A început corul de bărbați cu cu
vintele: „Ochiul inimei mele*,  aoelașl cu
vinte le-a repetat corul de băețl, er corul 

d9 dame ou cele două de mai ’nainte pă
trund pănă în adâncul inimei cu cântarea 
cuvintelor: „îl ridic cătră Tine Domne*.  
Urma apoi „Aleluia", care a fost ca și o 
furtună puternică, ce răscolesce marea pănă 
la fund, făcând pe muritor să-șl aducă 
aminte, că „nu este Dumnedeu mare ca 
Dumnedeul nostru.* Inimile au rămas făr- 
mecate de frumseța oelor vădute și aurite 
la acâstă liturgiă.

După biserică a urmat primirea depu- 
tațiuuilor, ce merseră să felicite pe Metro
politul.

Printre deputațiunl era una a comita
tului sub conducerea fișpanului, una a cle
rului din archidiecesă, o deputațiune din 
Maramureș, a preoților și mirenilor ce erau 
de față din diecesa Gherlei, a representan- 
ților Metropolitului din Sibiiu, a bănățeni
lor ș. a.
Din partea deputațiune! inteligenței române 

mirene, Metropolitul a fost salutat prin D-1 
Dr, Aurel Mureșianu, care-i dori Metropo
litului, ca „cu înțelepciune și cu energiă 
să potă conduce naia bisericei așa, ca glo- 
riosele lupte ale marilor și neuitaților săi 
înaintași pentru limba și românitatea bise- 
ricei să fiă încununate cu deplin succes“. 
Metropolitul a mulțumit (jioend, că precum 
în trecut, așa și în viitor va lupta pentru 
binele bisericei și a poporului credincios, 
în care scop contâză și la sprijinul inteligenței 
române mirene.

După primirea deputațiunilor, urmă 
prânzul festiv, care s’a ținut în trei săli 
mari: în residența metropolitană, unde au 
fost vre-o 100 persone, în sala de gimnas
tică peste 400 persone și în seminarul teo
logilor, unde au fost oam 80 persone. Pen
tru popor s’au fript câțl-va boi în frigare 
și ’i s’au pus la disposițiă câte-va butâie de 
vin.

Săra a urmat concertul, la care au luat 
parte peste 1500 persone, între cari Esce- 
lența Sa Metropolitul și frații săi Iuliu și 
Ioan Mihalyi cu soțiile. Concertul a reușit 
strălucit. S’a cântat și s’a declamat o odă 
în ondrea Metropolitului. Mare succes au 
avut tâte piesele din.program și cu deose
bire un putpuriu românesc compus de I. 
Mureșianu, cu care s’a terminat concertul. 
A urmat apoi balul, care a durat pănă în 
zori de dj. Așa s’a terminat acestă mare 
și frumosă serbare.

Congresul național-bîsericesc.

In ședința Vil. a Congresului națio
nal din Sibiiu s’a discutat cestiunea, că ce 
ținută să ia biserica în fața situațiunei 
create prin nouele legi bisericesol-politioe.

Congresul a luat următorele resolu- 
țiunl însămnate:

1) Congresul țiind cont cu părere de rău 
de tendința legilor nouă bisericescl, stri- 
căciose bisericii, aprobă pașii întreprinșl 
din partea eparchiilor și a archiereilor,

In "v eța lui nu făcuse rău cui-va, nu 
năzuise la al altuia, și acuma, uite păcat! 
Intr’o clipă de turbare se făcuse hoț!

Fără dor și pote, Românul, pe care 
îl jefuise o să se plângă la primărie și 
d’acolo ecă o să-i dea de urmă, și cine 
scie câte pățenii după aia!

Muerea căuta la dânsul cu ochii în
spăimântați, nedumerită, fără să îndrăsnesoă 
să-l întrebe.

— Ecă ce-am făcut! grăi Ion și 
trânti punga, care sămăna unei pere opă
rite, uscată, plină de sbârciturl.

Se ridică de jos apoi, se sprijini de 
ușorii ușii, și prinse a povesti muerii.

— Ascunde-o, lone, că e rău de noi, 
cjise întâiu Marina.

— Ba o să mă duc mâne la primărie, 
și o să spui primarului, — că om o fi și 
m’a ierta... grăi Ion. Tot mi-a dis părintele 
Dionisie, să mă duc mâne la muncă la el 
în grădină.

M’oiu duce, și-om avea de gură o di, 
două pănă s’or scurge locurile.

— Păi, fă și așa lone, că rău e să te 
cerțl cu cinstea, rău... Ia hai de ’mbucă 
colea, că uite leica Dobrina a fost mai cu 

milă decât omul ei și ne-a adus, săraca, de 
mâncare... Domne, Idne, dâcă n’am plâns 
cu sughițuri, când i-am văcjut pe Georghiță 
și pe Lenuța cum îmbucau, lacomi și cu 
rîs, mititeii maichl.!... Ia hai, vin-o.

Ion și muerea prinseră a îmbuca re
pede și tăcuți. După câte-va clipe nu mai 
rămânea fărâmă de mămăliguță, fir de câpă, 
foie de sălată, bucățicuță de pește.

Dor ce pusese Marina d’oparte pentru 
copii, să aibă când or face ochi dimineța.

Dormiră ca buștânul.
A doua di Ion purcese la primărie.
Ce să vecii acolo?
Mai tot satul. Toți Români, cu fețele 

perite, îngrijurațl, prăpădiți.
Nu mai era chip de trai și alergaseră, 

tineri și bătrâni, să se sfătuescă precum, 
că ce să facă cu afurisita de lipsă.

Ion Tabără se tot feria de oparte. 
Par’ că-i era tot târnă, c’o să-i gâcescă 
Românii isprava de ieri.

Oe-i drept, aucli pe imul, că dice:
— H găsi notarul mai mort pe șosea.
— Și unde-i acuma?
— Păi, la primar acasă, ci-că... și o 

să vie primarul cu el încoa.

— Pe cine ’1 împinse dracu să facă 
asta abia pe înserate și lângă sat ?

— Păi, nevoia a smintit ea pe cine
va. Ce ? E lucru de glumă ?

Lui Ion Tabără, îi fugise tot sângele 
din obraz. Se lipise de un salcâm, lângă 
îngrăditura primăriei, și nici sufla. Inima i 
se făcuse cât un purece, nu mai avea curaj 
să se destăinuâscă primarului și nici curaj 
să fugă acasă. II țintuise acolo rușinea și 
mustrarea.

— Ia ascultați, măre, omeni buni, 
prinse a grăi un ăla scurt legat, — tulpină 
pe care n’o scote rădăcini furtuna.

Să facem pe notar să scrie o petiție 
d’alea și s’o trimitem la un ministru d’aia, 
că precum n’avem cu ce ne mai ține vieța. 
Uite, ai de p’în prejur făcură și dâc’am 
face toți de p’în tote părțile, li s’o pleca 
urechia spre noi și ălora dela Bucurescl. 
Că de! dâcă nu sbierl, nimenea nu te aude 
și nu scie cum ți-i cojocul pe spate.

— Da ce’ml folosiră ăia, dâcă se plân
seră la Bucurescl, mă! Ce ’ml folosiră ? 
grăi un altul.

— Ei, folosul vine el... Că ăi dela 
terg sunt grei ca plumbul și le trebue 

sbierete nu glumă, ca boilor nărăvițl, mai 
dise unul.

— Păi, să facem, dâcă e așa, grăiră 
mai toți.

— Da dumnâta Ibne, nu deschidl a 
gură? Că altă-dată a dumitale s’auclea mai 
departe? îi grăi lui Ion ăl care începuse 
vorba.

Ion se scutura, ca din somn și căuta 
cu spaimă.

— Lăsați-1, vai de el, grăi unul, că 
pe el l’a lovit și mai rău afurisita de ne
voie... He-hei! — oftă, Românul, — nici 
vită ’n bătătura lui, nici plug; de, cu mâ- 
nile numai...

— Primarul! Ecă primarul și cu ăla... 
Se audi vorbă atunci.

Ion se lăsă jos la rădăcina salcâmu
lui, ca bătut de toți sfinții.

Primarul, un ăla tînăr, isteț, Român 
voinic și harnic, prinse-a mulțumi, că toți 
își luau căciula la dânsul, și trecu pe pris
pa primăriei.

După el, se strecură ăl furat, un 
Serb, că se vedea el după chip; cată să fi 
fost vr’un grădinar de p’alocurea.

S’arăta sfios și cam tremura. 
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întru combaterea lor, și enunță, că și în 
viitor va lupta pe tote terenele legale, 
ca aceste legi se se casseze.

2) Biserica ortodoxă română numai 
acea căsătoriă o va considera de validă 
din punct de vedere bisericesc, care va 
fi încheiată după prescrisele bisericii, *)  
deci credincioșii și după introducerea că
sătoriei civile vor trebui se se supună căsă
toriei bisericescl.

3) Tote căsătoriile, cari pe lângă ac
tul civil nu vor fi încheiate și după pre- 
scriptele canonice bisericescl, se declară 
de nevalide.

4) Pentru de a face o ușurare ore- 
care credincioșilor, se decide, că vestirile 
bisericescl pentru publicitate se reduc la 
una, er licențele se casseză.

5) Ca rebonificare pentru cassarea li
cențelor, congresul decide, ca protopres- 
biterii să se escontenteze cu anumite su
me din partea eparchiilor.

6) Cu privire la divorțuri congresul 
decide, că ele se vor face tot în înțele
sul canonelor, der procedura matrimo
nială are să se ușureze și să se simpli
fice, și astfel regulamentul de divorț se 
va lua la o revisiă.

7) După introducerea matriculelor ci
vile, biserica va continua a-șl conduce 
matriculele sale după disposițiile de pănă 
acum, cu totă esactitatea, cari vor servi 
ca controlă față de matriculele civile.

*) In telegrama publicată în N-rul de 
Duminecă al „Gazetei11 s’a străcurat din 
greșelă cuvântul civilă, în loc de bisericescă.

— Raport.

In fine consistorul metropolitan se în- 
sărcineză a face o instrucțiă detaiată la 
timpul său referitore la punerea în lucrare 
a celor decise.

Ou aceste ședința s’a încheiat.
Ședința VIII. In ședința VIII de Sâm

bătă după amedl a venit la ordinea chlei 
referada comisiei școlare asupra raportului 
consistorului metropolitan, referitor la re- 
gularea salarielor învățătorescl. Aci amin
tim, că colecta întreprinsă, în urma dispo- 
siției congresului dela 1892, a dat un re- 
sultat de 72,664 fl. 78 cr.

Congresul a luat apoi mai multe de- 
cisiunl salutare pentru ajutorarea soolelor. 
S’a hotărît să se continueze colectele și 
pe viitor. La împărțirea ajutorelor se re
comandă Consistoriului a ave în vedere 
stolele mai espuse.

In ședința IX, oare s’a ținut Dumi
necă 14 (26) MaiO, biroul a raportat, că 
deputății Mihail Veliciu și Suciu pănă acum 
nu și-au cerut concediu, nici nu și-au scu- 
sat absenta. Congresul justifică absența, 
considerând, că cei doi deputațl se află 
închiși în Vaț și nu pot coresponda liber.

Cu privire la afacerile înființării a 
doue eparchii nouă, comisiunea respectivă 
propune, ca Consistorul metropolitan, pe 

basa datelor autentice, să facă un proiect 
detaiat referitor la două, respective trei epar
chii și aoeste proiecte să le aștârnă sino- 
delor eparohiale și în urmă Congresului.

In ședința X și cea din urmă s’au 
raportat și resolvat tote cestiunile rămase 
încă pendente.

Cea dintâiu a fost verificarea deputați- 
lor Iosif Gdll și Beleș. Congresul a hotărît 
ca acâstă oestiune să se țină de-ocamdată 
în suspens și Sinodul episoopeso al pro
vinciei metropolitane este rugat a-se pro
nunța, pe basele cononioe ale disciplinei 
bisericescl, dâcă acești doi membri ai bise- 
ricei sunt ori nu vinovați de vătămarea 
principiilor și a disciplinei bisericescl.

A urmat apoi alegerea de asesori în 
locurile vacante în Consistorul metropoli
tan. Apoi s’a discutat asupra cestiunei 
despărțirilor hierarchioe dintre Români și 
Șerbi. S’a încins o disouție mai lungă, la 
oare a luat parte episcopul Mețianu, epis
copul Popea și deputatul Babeș. Congresul, 
în urmă, n’a primit propunerea comisiunei 
de a-se desființa delegațiunea însărcinată 
cu causa acestor despărțiri.

S’a trecut apoi la „cestiunea regula
mentului pentru regularea învățământului 
în Metropolie“. Raportorul acestei oomi- 
siunl a fost deputatul Lengeru. Comisiunea a 
propus și Congresul a primit, să se faoă 
un nou proieot, er partea administrativă să 
fiă primită en bloc și să se introducă cu 
începutul lui Septemvre.

S’a cetit mai departe raportul cu 
privire la fundațiunea Gozsdu, s’au votat 
spesele biroului, apoi Metropolitul a închis 
Congresul.

Aniversarea <}ilei de 13/25 Mai. Din 
BucurescI se scrie, că Sâmbăta trecută sera 
s’a ținut în sala „Daciau un banchet al stu
denților universitari, arangiat de oomitetul 
național studențesc pentru aniversarea tris
tei dile de 13/25 Mai, când s’a împlinit un 
an dela cetirea sentinței în procesul Me
morandului. La acest banchet au luat parte 
oa la 200 de studențl și un însămnat nu
măr de delegați ai seoției BucurescI pentru 
congresul Ligei. Printre participanțl se afla 
și distinsul publicist și filoromân d-1 Ro
berto Fava, care se află în BucurescI de 
mult timp pentru-ca să studieze și cunoscă 
bine starea Românilor.

— o —
„Scrisore . deschisă cătră regele", 

înainte cu câte-va luni fusese osândit cjia- 
ristul Caspar A. Zarândy la un an înohi- 
sâre de stat, dedrece îndată după mârtea 
lui Kossuth el publică sub titlul de mai 
sus în clarul „Olvasd“ un articol, în care 
procurorul de stat află vătămare de Ma- 
jestate. Curia reg. cassâ însă sentința tribu

nalului din motivul, că jurații la întreba
rea, că conține articolul laesa de Majestate, 
votară 6 ou „dau și 6 cu „nu“, er la în
trebarea, că vinovat e Zarândi, votară 7 
contra, și 5 pentru ; ast-fel deci a fost con
trazicere în răspunsurile date la întrebări. 
Alaltăerl s’a pertractat din nou procesul 
de pressă. Jurații însă votară în favorul 
lui Zarândy ou 8 contra a 4 voturi, și ast
fel tribunalul achită pe acusat.— 6re cu un 
Român în cașul aoesta ce s’ar fi întem- 
plat ?

—o—-
Nunciul Agliardi, după cum se anunță 

din Roma, este așteptat acolo în luna vii- 
tore pentru de-a raporta Papei. Se dice, 
că îndată dup’aceea va urma numirea lui 
de cardinal și va fi chiămat din Viena. A 
fost chiar bine venită pentru acest schimb 
mârtea subită a cardinalului Ruffo Scillai.^ 

—o —
Alegerea de primar al Vienei. La 

alegerea de primar al Vienei, — după două 
votări fără resultat, — la a treia votare 
Dr. Lueger a întrunit 70, Boschan 1, Billing 
1 vot, âr 58 inși au votat ou bile albe. 
După publicarea resultatului, Dr. Lueger 
a declarat, că nu primesce alegerea. S’a 
ordonat deci pentru a patra-oră o nouă 
votare. La acâsta se constata, că Dr. 
Lueger întrunise 65, Boschan 1, Billing 1 
vot, și 19 bile albe. Ceialalțl consilieri~co- 
munali au deolarat, că nu iau parte activă 
la alegere. După acestea viceprimarul Dr. 
Lueger a declarat ședința de închisă. Proc- 
sima ședință e ficsată pe a^i, cu aceeași 
ordine de di. Cât timp a ținut alegerea, 
străzile de lângă magistrat și parlament 
erau îndesuite de popor. Toți aveau câte 
o garofă la butonieră, — insigniile social- 
crestinilor. Când au audit resultatul ale- 
gerei a treia, au erupt în teribile strigăte 
de bucuriă. in cât se cutremurau zidirile 
din aoroDiere. Nu audiai alta, de cât _Hoch* C • • il

Lueger^ și njos cu Jidanii11.
—-o—•

uauonicui Lauran mare Ispravnic. 
Se scrie din Oradea-mare, că marele is- 
pravnio Lauran, canonic, a intentat proces 
Ha nresșfi. fniei umoristice „Vulturul1* din 
Oradea-mare, pentru-că acesta a „outezat11 
să satiriseze purtarea slugarnică și scanda- 
losă a „patrioticu-ului martor în procesul 
„atentatului“ dela Bocsig.

—o—
Introducerea legilor politice-biseri- 

cesci. După-cutn aflăm dintr’o scire a lui 
„Neue Freie Pressc11 de alaltă-sâră, pri
mită din Budapesta, ministrul de culte și 
intrucțiune publică, Dr. Wlassios, și-a ter
minat deja ordinațiunea privitâre la ese- 
cutarea legei despre religiunea copiilor, 
sancționată deja. Acestă lege, dimpreună cu 
celelalte legi politice-bisericescl, va întră 
în vigore ou l-a Octomvre a. c. și tot atunci 
se va scote din vigore ordinațiunea lui 
Csaky privitore la botezul copiilor.

Societatea „Tinerimea Română" din 
Bucuresci îșl va serba Duminecă, în 28 
Mai v. o., în noul palat al Ateneului, a 
XVIII-a aniversare a sa. Serbarea se va 
deschide de președintele sooietăței, Nioolae 
S. Dumitrescu, printr’o cuvântare, în care 
se va arăta scopul și mersul Societăței, 
după oare D. Ștefan V. Nanu va vorbi des
pre Studiul limbei Române, și în urmă se 
va face împărțirea premiilor pentru studiu și 
lucru manual la elevii și elevele învățămân
tului primar, cari s’au distins la concursul 
ținut de sooietate în anul acesta.

Un timbru poștal internațional. Se 
Zice, că guvernul german voesce a pro
pune statelor europene emisiunea unui 
timbru poștal internațional. Acest timbru 
va conține numele tuturor localităților 
unde valorea sa va fi recunoscută, precum 
și un tablou, dând acea valore în monedă 
fiă-cărei localități. Se crede, că câte-va din 
națiunile europene vor adopta acest sis
tem ; în consecință jurnalele americane 
afirmă, că se pote forte bine crede, că 
Statele-Unite vor cere a întră în acest 
aranj ament.

—o—
Carte populară. împăratul Germaniei, 

a însărcinat pe profesorul Lindner, dela 
universitatea din Halle, să scrie istoria po
pulară a j răsboiului din 1870. Volumul va 
fi tras în 100,000 de esemplare și va fi vân
dut torte eftin; va apare la 1 Septemvre 
viitor. împăratul a hotărît singur planul, 
pe care autorul va trebui să-1 urmeze. Ore 
pentru copii Românilor n’ar fi bine și n’ar 
trebui scrisă istoria răsboiului ou Turcii?

A doua adunare generală 
a despărțământului I al Reuniunei învățătorilor 
români gr. or. din Districtul Brașovului, pe 

anul 1895.
Acestă adunare s’a ținut la 12 Maiă 

v. c. într’una din clasele de fetite dela șco- 
lele centrale române din Brașov, Cu ocasia 
de față me voiti mărgini a releva numai 
momentele mai marcante din ședința aoes- 
tei adunări.

1) Precis la 10 ore a. m. președintele 
Despărțământului, d-1 George Ludu, des
chide adunarea printr’o vorbire acomodată, 
în care se accentueză mai ales iubirea, care 
trebue să-i caracterizeze pe învățători și să 
le fiă steua conducătâre în greua lor mi
siune.

2) După cetirea apelului nominal, la 
care răspund un număr destul de mare de 
membri, d-1 Ștefan Popoviciu, învățător la 
șcălele primare de fetițe din loc, cetesce, 
ca referent, raportul comisiunei alese în 
adunarea generală trecută a despărțămân
tului reuniunei spre a raporta asupra 
lucrărilor intrate asupra temei: „Cari 
sunt manualele cele mai acomodabile din stu
diul religiunei snre a se pute Jolosi cu succes 
în școla poporală?*  Din raportul acesta reese, 
că nici unul din manualale esistente de re- 
ligiune nu corăspunde scopului, afară de 
istoria bisericescă de Ilarion Pușcariu. 
Din causa acesta comisiunea propune a-se 
însărcina comitetul central, să recomande 
adunării generale viitore a reuniunei, casă

Primarul îi spuse să între în pri
mări ă.

Ecă veniră notarul, ajutorul și vr’o 
trei conțilii. Trecură și dânșii lângă pri
mar.

Sorele se uita în restimpurl dintre 
nori la mulțimea nevoiașă, par’-c’ar fi vrut 
se le dea inimă și să le lumineze cugetele. 
Par’-c’ar fi vrut să le spuie, că nimeni nu 
stăpânesce cu desăvârșire și nu face cum 
îi voia lui; că el, sore, mult ar fi dorit 
să le usuce mai repede ogorele, să le dea 
avânt la muncă, der că norii nu-i da pas 
nici lui, sore, putere de vieță... Nădejde 
însă purcedea din radele lui furișate, că 
nădejdea mai înfiripeză sufletul.

Nădejde, lume novoiașă, nădejde!
— Păi, ia ascultați, începu primarul, 

după ce unul, doi, grăirâ în chestie.
Bine e să facem și cum dicețl: Gă 

am fost aseră la Curte, așa, dela mine, să 
văd ce Zic© boierul. Și decă ’i-am spus, că 
precum că să prăpădesce lumea ’n sat, că 
nu mai avem ce vinde...

— Așa-i, așa-i... p_ ițele nostre...
— Ecă ce ml-a dis boerul; că nu po

te să dea porumb, fiind-că decă nu e vre
me de muncă, ce-o să dea când o începe 

munca? Și dumnealui însă m’a povățuit 
să dăm jalbă la BucurescI, că se svonesce, 
ci-că, de p’acolo, căprecum-că „gobernulu o 
să cumpere dela „propietariu porumb, o să 
îl împartă pe la noi la sate... O fi, n’o fi, 
bine ar fi să fiă; er noi să scrim petițiă 
și mă reped eu cu vr’o câțl-va fruntași s’o 
dăm.

— He-hei, da pân’ la mila „gobernu- 
lui1*,  ce mâncăm! strigă cu desnădejde un 
bătrân; îi tremura barba a albă și îngăl
benită ca lâna, îi tremura, săracu, glasul, 
și abia’l țineau piciorele, lângă toiagul, pe 
care se sprijinea gârbovit.

— Hai la curte cu toții, încaltea să 
murim la ușa boerului... că dec’om muri, 
cu greu o să găsâscă brațe p’în alte părți, 
grăi un Român.

— StațI să facem treba cu rost. Uite 
să scriu hârtia și s’o iscăliți cu toții. Pe ur
mă om mai vedea, dise primarul.

— Iscălim! iscălim! strigară cu toții. 
Când să între primarul înlăuntru, dă

du cu ochii de Șerbul, care sta ghemuit 
pe o laviță.

— Ascultă creștine, îi grăi încet pri
marul. Cam fă-te a eși pe prispă și a te 
vîrî p’între Români, că tot satul e acum 

strîns. Pote-i zări pe ăl cu pricina. Numai 
îți mai spui odată, că n’a fost din sat dela 
noi, păcătosul ăla, n’a fost.

Românii se cam dăduseră de-o parte 
și făcuseră un fel de ghirlandă de jur îm
prejurul curței. Stăteau pe vine și râcăiau 
în pământ, așa ca să-’șl facă de lueru, în 
nescire.

Sârbul se cam îndemna spre ușă și 
nu’ș cum aruncă ochii, că întâi pe Ion 
Tabără mi’l zări, rădemat de salcâm și as
cultând par’că la vr’o doi, trei cari grăiau 
lângă dânsul.

I-se năluci lui, că la drept vorbind, 
bine, bine drept nu-i prinsese chipul,— ori 
era chiar ăla, care mai era să-l trimetă pe 
alaltă lume? Se freca nițel la ochi, și cam 
cu frică, păși pe prispă.

Ec’ atunci, pe când Sârbul se uita 
țintă la Ion, ăsta ridică ochii într’acolo și 
rămase cu ei țintă la Sârb.

Din ochii și ai unuia și ai altuia por
nea, ca pe un fir nevăzut, un fel de vă- 
pae, care’i ardea la față. Sârbul, mai să se 
repâdă la Ion, Ion mai să se ridice și să 
fugă.

Cum să se arate el vinovat în ochii 
satului, care’i scia cinstit și vrednic? Ași, 

nu; chiar decă o veni Șerbul la el, o să 
se facă n’aude, n’avede — și pe urmă, 
ce? Satul adecă n’o să-i ia partea?

Pe urmă s’o duce el la primar să-i 
spue cum și ce fel, ca numai primarul să 
scie și să-’l ierte. Atunci i-s’o ridica de pe 
inimă greutatea păcatului.

Sârbul s’apropiâ de odată de Ion și’l 
apucă de umăr.

— Dumnâta ești, te cunosc...
Lui Ion îi trecu un fior p’în trup, 

însă nu se dădu. Prinse a ridica la Sârb 
nisce ochi plini de nedumerire.

— Mă cunoscl dumneta pe mine ? Ei, și 
decă m’ai cunosce, adecă cum vine asta? 
ca ce-ar ieși din asta? grăi Ion cu liniște.

Șerbul luă mâna de pe umărul lui 
Ion și stătu sfios.

Insă nuș’ce, din suflet, îi spunea, că 
ăsta era vinovatul. Ii cam trecea pe dina- 
tea ochilor, ca p’în câță, un trup de om 
aidoma ăstuia.

Nenorocul lui Ion să se scole atunci 
de jos, odată cu Românii de lângă el.

Sârbului i-se lămuri și mai bine, că 
adecă tot cam așa de ’nalt și de subțiratic 
era și ăla, și mi-1 apucă de un braț. 
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esorie trei premii din fondul reuniunei de 
câte 100 fi. pentru trei manuale de reli- 
giune, cari s<5 cuprindă întreg materialul 
prescris din studiul religiunei în șcâlele po
porale. Adunarea, după unele desbaterl se- 
riose, primesce propunerea comisiunei.

3) Urmâză la ordinea dilei raportul
comisiunei asupra temei: „ Cari ar fi ma
nualele cele mai bune din învățământul hm- 
bei materne spre a se pută folosi în șcdlele 
nbstre poporale?*  Referentul acestei comi- 
siunl, d-1 V. Muntean, învăț. în Satulung, 
raportâză, că între abeoedare oele mai bune 
sunt: Abecedarul prietinilor șcblei, Abecedarul 
de V. Petri, de I. Popescu și D. Dogar. 
Dintre cărțile de oetire se recomandă: A 
doua carte de cetire de Prietenii șcblei, și se 
esprimă dorința, ca Prietenii să scâtă cât 
mai curând la lumină și cartea a treia de 
cetire, respective complectarea cursului în
treg, prin ce Abecedarul și A doua carte 
de oetire ar oâștiga o importanță și mai 
mare *).  După acestea se recomandă Cartea 
de cetire de Z. Boiu, partea I., Legendarul 
de V. Petri, A doua Carte de cetire de I. 
Popescu pentru oursurile ultime și Carte de 
cetire de Ion Pop-Retegamd, pentru școla de 
repetițiă și de adulțl. Dintre gramatiol se 
recomandă: Crrawa/fca limbei române de 1. 
Bariu, cu dorința, de a-se scâte la lumiDă 
și cursul al doilea spre a fi. completă, căci 
numai atunci s’ar pută folosi cu succes**).  
Ca mai puțin ducătore la scop se reoo- 
mandă Gramaticile de Ilariu Pușcariu și de 
Maxim.

*) Aflăm, că Prietenii șcblei tipăresc 
deja și partea a III din cartea de cetire 
așa, că cu începutul anului școlar viitor 
oartea va fi gata, spre a-se pute folosi. Red.

**) După cumni-se spune, d-11. Bariu, 
având de mult gata și cursul al doilea de 
Gramatică, a și luat măsuri spre a-se tipări 
în timpul cel mai scurt. — Red.

După unele desbaterl adunarea încre- 
dințâză lucrarea comisiunei comitetului cen
tral al reuniunei spre a raporta în adunarea 
generală viitore, în care se va lua apoi de- 
cisiunea finală asupra acestei teme, după 
oe adecă se vor fi vătjut părerile și din ce
lelalte două despărțăminte ale reuniunei.

4) După o misă pausă, redeschidându- 
se ședința, se pune la ordinea dilei rapor
tul comisiunei asupra materialului, distri
buirii lui pe clase, și modul de predare din 
limba maghiară în școlelc nost'e. După ce
tirea raportului prin d-1 A. Lepedeanu, învăț, 
în Baclfalău (Săcele),- lucrarea să predă co
mitetului central spre a raporta despre ea 
în adunarea generală viitore luând de basă 
și lucrările celorlalte despărțăminte. Aci d-1 
I. Vătășan, învăț. în Brașov, propune a-se 
introduce cărțile de limba maghiară de 
Koos și Goldiș. Adunarea neaflând la loc 
propunerea acâsta, trece peste ea la ordi
nea dilei.

5) Se pune la ordinea raportul
comisiunei asupra momentuosei teme: „Uni- 

fermitatea în terminologia limbei materne11. 
Asupra acestei teme raporteză d-1 1. Dariu. 
Raportul acestei comisiunl, după oâte-va 
mici desbaterl, încă se primesce și se predă 
apoi comitetului central, ca conform usului 
de pănă aci să raporteze în adunarea ge
nerală viitore, după ce va fi luat în con
siderare și părerile din oelelalte despărță
minte.

Cu aoestea adunarea se înoheiă. Ou 
deosebită satisfacțiune observ, că membrii 
acestui despărțământ desvoltă forte mare 
activitate în folosul și înaintarea reuniunei 
și c.ercetâză adunările ou deosebit interes 
și zel.

Un participant.

Conferența interparlamentară.
In anul acesta se va ține în 

Bruxella (Belgia) conferența inter
parlamentară. Foile unguresc! au lă
țit tot felul de minciuni despre o 
pretinsă pășire dușmăndsă a Româ
nilor contra Maghiarilor. D-1 V. A. 
Urechiă a trimis deci senatorilor și 
deputaților români, cari fac parte 
din conferența acâsta, următorea 
adresă:

BucurescI, 16 Maiu 1895.
Domnule coleg!

Jnrnalsie ungurescl ale dilei sunt pline 
de informațiunî, care de care mai bătătâre 
la ochi cu referență la proxima confe- 
rență interparlamentară ce este să se ț;nă 
la Bruxela.

Colegul nostru d-1 Pâzmândy, pres- 
tându-ne tot felul de intențiunl neamice și 
fantastice, îndâmnă grupul parlamentar ma
ghiar să mârgă la Bruxela în număr mare, 
ca să lupte în contra unei pretinse deci- 
siunl ce am fi luat noi grupul român, de 
a duce în conferența interparlamentară 
ohestiunea română, dâr mai ales pentru a 
dobândi, de astă-dată, victoria contra Ro
mânilor. obținând votul ca conferența in
terparlamentară din anul 1896 să se țină 
la Budapesta cu oeasiunea sărbării mlile- 
niului unguresc.

Este absolută necesitate, ca grupul 
parlamentar românesc să se întrunâscă de 
urgență sere a lua o decisiune față cu 
manoperele grupului maghiar. Ar fi forte 
nepotrivit, că după-ce în 1894 represen- 
tanța nostră în conferența interparlamentară 
dela Haaga ’șl-a făcut atât de românesce 
datoria, în anul acesta să lipsim cu toții 
dela post.

Nu mă îndoeso, că aprețiați ca și mine 
gravitatea situațiunii și că dâr’ veți face 
sacrificiu de a vă afla la BucurescI în diua 
do 22 Mai, când în localul Ligei (Strada 
Nouă nr. 6) la orele 3 p. m,, vom ave să 
ne întrunim ca grup interparlamentar ro
mân, pentru a ne înțelege asupra acțiunii 
nostre în conferența interparlamentară dela 
Bruxela 1895.

Vă rog mult să nu lipsiți, căci asupra 

umerilor noștri apasă răspunderea mare față 
ou națiunea română.

Primiți, vă rog, domnule coleg, asi
gurarea deosebitei mele considerațiunl.

Președintele grupului:
V. A. Urecliiă.

Gestiunea „mai multor învățători 
Selăgeni".

Domnule Redactor! In nr. 71 din a. o. 
al prețuitei nostre „Gazete", „mai mulțlîn
vățători sălăgenlu ridică o grea acusă în 
potriva tuturor preoților români din Săla- 
giu îndeobște, ca în potriva tot atâtor di
rectori ai școlelor române și. în acest chip 
și în potriva preoților români din tractul 
potopopeso al Eriului (comit. SălagiO).

Cu mult respect subscrisul, încredin
țat fiind spre acâsta din partea conferinței 
de primăveră a preoților români din trac
tul protopopesc al Eriului, vin a ruga pe 
Domnul Redactor al valorosului nostru 
cjiar „Gazeta Transilvaniei11, să binevoesoă 
a da loc următorului protest:

Considerând, că acei „mai mulțl învă
țători sălăgenlu nu aduc nici o probă, oă 
cei ce stau în fruntea școlelor nâstre (adecă 
preoții) comit nedreptăți și iregularități, 
ori că le tolerâză și că stau într’o nepăsare 
malițiosă, oi tote aceste acuse ou prea pu
țină lipsă de respeot le aruncă în fața în
tregului cler român din Sălagiu, apucându-le 
din vânt și nimic adeverind....

Considerând, că d-nii „mai mulțl în
vățători sălăgenl" ne aruncă în față, că 
suntem toți, deci fără escepțiune, — căci 
escepțiunea, ce-o fac cu Părintele vicar al 
Sălagiului încă și mai mult îl acusă — in- 
dolențl și indiferenți, fără ca să spună cine 
anume, oând și unde, căci chiar toți nu-i 
cu putință; chiar dâcă regulă ar fi, și re
gula are escepțiunl;

Considerând, că acei „mai mulțl învă
țători sălăgenl" cer tuturor directorilor șco
lari din Sălagiu, ca „cel puțin să-i guver
neze cu cuvenită bunăvoință, interesare de 
causă și echitate, fără oa să spună, cari 
sunt acei preoți ca directori școlari, cari 
nu lucră în ăst chip;

Considerând, că d-nii „mai mulțl în
vățători sălăgenl“ nu specifică, că anume, 
cari descăll sunt scurtați în competințele 
lor statorite și cari aceia, cari, desvoltând 
mai mult zăl întru orescerea poporală, sunt 
amenințați cu destituire din diregătoriă;

Considerând, oă cu prilejul adunării 
filiale a Reuniunei învățătorilor români să- 
lăgenl ținută la 1 (13) MaiO c. în Acâșl 
d-nii învățători din tractul protopopesc al 
Eriului, fiind de față toți și întrebați fiind 
de părintele Gregoriu Pop, adm. protop., 
că consimțeso cu cele publicate în nrul 71 
al „Gazetei11 sub titlul de „CestiunI șco
lare în Sălagiă", cu toții au dat răspuns 
unanim, că nu consimțesc, âr unul dintre 
d-nii învățători, de-altfeliu tinăr și încă și 

cualifioat, a aflat cu oale a adauge, că nici 
tatăl-său n’a fost mai bun, de cum este preo
tul seu;

Și în sfîrșit considerând, oă acei „mai 
mulțl învățători sălăgenl" se ascund sub 
masca anonimității, din care causă noi, 
preoții sălăgenl, nu seim cu cine avem de 
a face, împroșcându-ne anonimii fără sfielă:

Clerul tractului protopopesc al Eriu
lui, adunat în conferința preoțâscă de pri- 
măvâră, ținută în Acâșl la 7 (19) Maifl c. 
respinge cu totă Întărirea calumniile ridicate 
de „mai multi învățători sălăgenl*  în potriva 
întregului cler din Sălagiu, de-apururea con- 
sciu de cele ce are de făcut față de causa 
învățământului poporului român și ohiar și 
față de acei „mai mulțl învățători sălă- 
gienl".

Atâta de-ocamdată! Dâcă însă vom fi 
necesitați și mai mult!

Dați-ml voiă însă, d-lor „mai mulțl 
învățători sălăgienl", a vă recomanda cu cu
venitul respeot, să nu mai urmați, căci 
aprdpe sigur este, că cele următore unora 
(onâre escepțiunilor) nu multă cinste o să 
le facă. Și chiar acuma nu, oând atât de 
imperiosă lipsă este de solidaritate națio
nală !

De-altfel primiți, D-le Redactor, es- 
presiunea deosebitei mele stime și consi
derațiunl, ce vă păstrez.

Acâșl (SălagiO), 12 (24) Maifi 1895.
Preotul Bălibanu, 

notar ad hoi al conf Preoților 
români din tractul prot. al Eriului.

P. S. Intre cei „mai mulțl învățători 
sălăgenl11 sunt ore a-seînțelege și: Nicolae 
Pop din Hidig, Dimitrie Pop din Chegea și 
Traian Hueti din Bobota, cărora ministrul 
maghiar abia în rjilele trecute li-a dăruit 
câte 60 fl. pentru„ meritul11, ce-1 au cu pro
punerea limbei maghiare? Ori doră d-nii 
„mai mulțl învățători sălăgienl" de acum 
înainte vor fi învredniciți de acești bani, 
având mai multe cu un „merit" ?

Bălibanu.

Cum se fac la noi comassârile.
Bucerdea vinosă, Mai 1895.

in 1894 s’a făcut comassare pe teri- 
torul cel mai mare și mai bun al Bucerdii 
Vinose. 0 altă parte de hotar mai slabă, 
(horăițl, răzore, părae, spini, petrișurl etc.) 
a rămas să se comasseze în primăvâra 
acestui an.

Locurile, care cum le brăzda ingine
rul, le și da în primire respectivilor pro
prietari. Aceștia, ou unele escepțiunl, le-au 
și arat și sămănat parte în tomnă cu grâu 
și parte acum în primă-vâră cu cucuruz și 
măzăriche.

Lucrul principal este: cum s’a făcut 
împărțirea locurilor? înainte însă de-a 
spune cum s’a ținut dreptatea la împărțirea 
locurilor, fiă-ml permis, spre mai bună în-

— Dumnâta m’ai strîns de gât și 
mi-ai luat punga, grăi el...

— Ce tot are ăsta cu tine, lone ? 
grăi unul din Românii ăia.

— Păi, sciu eu, ci-că l’am strîns de 
gât și ’i-am luat punga... Ia fugi încolo, 
creștine, ori nu ți-e a bine ?

— Ba nu, d-ta ești... Vin-o la pri
mar să te caute, și începu să-l tragă de 
braț.

Ion se smuci; Sârbu prinse a-se agă
ța de densul, — și atunci săriră câți-va 
Români și mi’l îmbrânciră pe Serb pănă 
cine scie unde.

— Du-te dracului rebegitule... — Ion 
să fure ? Ion să strîngă de gât! — Uite al 
dracului lighionă, vrâ să vîre în năpaste 
om nevinovat...

Atunci âcă primarul, că se ivi și în
cepu să-i cheme la iscălit.

Șerbul se așe4â la portă. Nu-’1 îndem
na inima să-și vadă de drum.

V.
Care cum trăgea cu degetul pe hâr- 

tiă, ori care cum iscălia cu mâna lui, dâcă 
soia carte, eșia în curte.

Acolo să lua cu alțl trei, patru, făcea 
un pâlc și o pornea pe șosea.

Dâcă te uitai din capăt și pănă în- 
tr’o depărtare drâptă de un chilometru, ve
deai numai pâlcuri, pâlcuri ca Dumineca 
când iese lumea dela biserică.

Toți se duceau la cârciumă, numai 
Ion o porni acasă, ca de acolo să se ducă 
apoi la părintele Dionisie, precum ca să 
vadă Ia ce-o să-l puie să muncâscă.

Nu luâ sâmă Șerbului, care’l pândea 
cu ochii ca un vulpoi și care se și mișca 
d’a furișatele în urmă-i.

Șerbul se opri în dreptul unei fân
tâni, ca să aștepte pănă ce Ion s’o mai 
depărta.

II vădu după vr’o câți-va pași, că în
tră într’o curte.

— Acolo șâde, îșl grăi Sârbul.
Acu, luptă pe el, decă să se ducă 

după Român, ori decă să pândescă pănă 
ce s’o porni de acasă, și el atunci să între 
și să-i speriă muierea; fiind-că i-se înfip
sese așa în gând, că ăla era cu pricina. E ciu
dat cu cugetul, când să pornesce într’un 
fel; vrei să scapi de prigonirea lui vrăș- 
mășâscă, și de ce dai să fugi de el, mai 
tare te prinde și te sfredelesce.

Sârbul n’așteptâ multă vreme, că âcă 
Ion eși să se ducă la părintele Dionisie; 
nici n’avu vreme măcar să se pitescă, fiind-că 
Ion o luâ de partea cea-l’altă.

De cum coti Românul și nu se mai 
vădu, fuga Sârboteiu, fuga și întră în cur
tea lui Ion; apoi, nici una nici două, des
chise ușa casei.

Marina când vădu om strein, eși în 
tindă.

— Da pe cine cauți la noi, omule? 
întrebă dânsa forte mirată.

— Românul d-tale era să mă omore 
aserăși ’ml-a luat punga; ’i-am dat de urmă 
și densul, ca să nu-’l dau de gol, m’a tri
mes la dumneta să-mi dai punga cu para
lele, grăi Sârbul repede.

Muierea, cu tote că’l ascultase plină 
de fiori, necredătore de fire, îșl închipui 
repede, că multe viclenii se întâmplă pe 
lume, și dâcă sfîrși Sârbul, îi grăi cu su
flet nevinovat și mirat de așa ciudățenia.

— Ori ești băut, creștine ? de ce pun
gă vorbescl dumnâta? Omul meu să omore 
Român la drum și să’l despoie? Hai te 
cară d’aci, ori pui mână pe cobiliță!

Sârbul cătâ o clipă la dânsa cam 

uluit... Ce dracul! Pe semne nu nemerise! 
Gândul lui însă nu’l lăsa... D’aia, grăi:

— Ia nu te face viclenă, leică... Dâcă 
’ți spui eu, că omul d-tale m’a trimes... 
L’am cunoscut mai adineauri la primăriă, 
m’am luat după el, și uite chiar acum când 
a ieșit d’acasă, am vorbit cu el. Era să-l 
dau în gura satului, der fiind-că m’am în
voit cu el să viu să’ml dai punga, dă-mi-o 
și nu mai pui plângere la primăriă..:

— Atunci de ce nu s’a întors cu 
d-ta, grăi Marina prindându-se...

— De rușine, răspunse Sârbul...
Marina sta la îndoială...
De-odată, âcă Ion.
Sârbul îșl întorse capul și se făcu 

vînăt; Ion rămase o clipă, ca de câră și 
încremenit locului; muierea lui se uita ne
dumerită, când la unul, când la ălalalt.

Ion se resgândi-se, pe drum: de ce 
să se ducă singur la părintele ? Altă milă 
face ochilor și sufletului un copil, și chib- 
zuise repede să ia cu dânsul pe Gheor- 
ghiță, că avea limbă deslegată, băiatul.

Și âcă în dreptul pragului, că i-se 
ivea Sârbul, afurisitul!

într’o clipă, pănă într’atâta i-se iuți
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țelegere, a mă folosi de asămănarea ur- 
mătore:

La Bucerdea Vindsă, în ajunul Cră- 
oiunului, e obiceiul, că copii satului umblă 
după „Colăcei“ ; unii omeni dau copiilor 
oolăcei, alții mere, pere, nuci, unii omeni 
dau la fiă-care copil în mână, așa că 
care copil îșl capătă partea lui; — și 
însă copii cei mai mari și mai violent 
înșelăciune, căol dâoă pot trece pe 
lături, vin de 2 și de 3-orI la rând și
capătă îndoit și întreit ca ceilalți copii. 
Alțl dmenl, din contră, nu dau fiă-căruia 
copil în mână, oi, după-ce îi chiamă gră
madă la un loc, le aruncă colăceii, merele, 
perele ori nucile între ei pe jos; astfel 
apoi pe întrecute, cari sunt mai mari, mai 
-tari, mai obrasnicl, mai nerușinați, împing 
și trântesc pe alții la o parte și pe oând 
ei adună 2 — 3 părți, pe atunci cei slăbuți, 
rușinoși, smeriți, modești, rămân ori cu prea 
puțin, ori ou nimic.

Tocmai așa s’a întâmplat și ou 
■massarea loourilor în Bucerdea; căci 
când cei laooml au căpătat mai mult 
cât au avut, pe atunci altora li-s’a dat cu 
mult mai puțin, deoât au avut, er altora 
mai nimic.

Nedreptatea se pote forte lămurit cu- 
nosoe și de-acolo, că înainte de comassare, 
•tot omul, bogat și sărac, era mulțămit ou 
locurile sale, multe puține, câte avea; acum 
însă, după oomassare, locurile parte mare 
n’au ajuns, ca să capete fiă-care cât a avut, 
•firesce proporțional cu olassa pământului 
avut și primit. Aoum ce era de făcut?

Am dis mai sus, că hotarul cel bun 
■s’a comassat, cel slab și rău a rămas; 
așa-deră negreșit pentru locul cel bun per- 
•dut era silit omul a primi și din cel slab 
și rău; der apoi proprietarii acestor loourl 
slabe de unde să-și capete locuri? Din pă
șune! — da! adecă să se apuce a răs
turna la pietri, a curăți spini, a sparge cu 
sapele și oio canele la rezdre cu spini, pie
tri, tufe etc. cu anii întregi, ca să-și 
potă sărnăna și ei ceva. Dâr apoi pășiunea 
unde să fiă ? Unde să-și țină bietul om 
niece animale ou cari și după cari trăesce 
și se hrănesce ?

Tânguiri, vaete, plângeri, lacrăml văr- 
aau săracii și văduvele pentru locurile lor 
pierdute, înghițite și contopite în tablele 
cele mari ale altora. Scurt văcjătorii au dus 
și mult gunoiu pe tablele lor; pe lângă 
totă priceperea, iscusința și sciința, ei nu 
au crecjut, că ecestă comassare, prin care 
s’au făcut nedreptățile cele mai strigătore 
ia cer, se va strica.

Poporul, în parte mare atât de nă
căjit, a âmblat și cercetat, că ore ce ar fi 
■de făcut? Li-s’a spus de pricepători, că 
deore-ce acea comassare nu e basată pe 
lege, dmenii pot să-și folosescă locurile, pe 
cari le-au avut mai înainte fără frică.

Sărmanii omeni păgubiți se duseră 
:fiă-care ou plugul la pământurile lor de ; focurile pe două și patru rânduri, după

cei laooml, ou tablele mari, nu 
mai facă de năcăjiți, oe erau... 
înfrica poporul, că oei ce au

mai ’nainte, le-eu arat și sămănat cu cucu
ruz, oa să nu rămână fără nici un fel de 
bucate.

Aoum 
sciau ce să 
începură a 
stricat tablele date de inginer, vor da de 
mare năcaz; că va veni comisia asupra lor, 
că vor aduce cătane și altele.

Sâmbătă în 6 (18) Maiu însă veni 
un jude r. din Alba-Iulia în comună și a 
spus, spre cea mai mare buouriă a omeni- 
lor păgubiți, că de dre-ce hotarul comasat 
și tablele hotărîte nu s’au dat judecătoresce 
în primire, astfel pănă la altă comasare 
omenii să-și folosâscă locurile lor de mai 
’nainte.

Așa-deră d-1 judecător nu a venit în 
oomisiă pe spesele poporului, niol ca să 
aduoă cătane pe poporul păgubit. Și ore 
ddcă ar fi venit chiar și cătane, asupra oui 
ar fi trebuit să vină? asupra poporului asu
prit și păgubit, care a umblat pe calea 
legei să-și câștige drepturile sale, ori asu
pra acelora, cari in mod nelegal 
locurile altora ?...

Destul că oomassarea în 
Vinosă de astă-dată s’a stricat, 
gâtul.

Acum erășl vor unii să stăruâsoă ca să 
se faoă cât mai grabnic altăcomassare. Po
porul însă în maioritate absolută nu do- 
resoe altă comassare și va stărui, ca cei 
vor cere altă comassare, să-o plătescă, 
porte ei tdte spesele.

De dreptatea, ce era să se facă 
comassarea în Bucerdea, să ne 
Dumne4eu în viitor!

au primit

Bucerdea 
și-a frânt

ce 
să

cu 
ferescă

Un Bucercjian.
«*  -------

Visitâ regelui Carol în scola de oficerî.

Marți, 16 Mai, la orele 10 dimineța, 
M. S. Regele Carol, împreună cu A. S. R. 
Principele Moștenitor, însoțiți de d. gene
ral Vlădesou, șeful Casei militare regale, și 
de adjutantul de serviciu, au mers la ecola 
de oficerî din BucurescI pentru a-o in
specta.

La sosire, Suveranul, precum și A. S. 
R. Principele au fost întâmpinați de d. 
general Poenaru, ministru de resbel; d. 
general Arion, comandantul corpului II de 
armată, d-1 general Lahovari șeful ma
relui stat-major, d. comandant al pieței, și 
de directorul scdlei, oare presentâ Majes- 

' tăței Sale raportul de starea soolei, preoum 
și de tot personalul profesoral civil și 
militar.

In curtea scolei se afla aședată în 
liniă de bătae compania elevilor, cu drapel 
și musică, având la flancul drept pe toți 
oflcerii instructori și profesori.

M. S. Regele, după ce trecu pe dina
intea frontului în aclamațiunile elevilor, a 
ordonat să se eseoute mânuirea armelor și 

oare dând ordin a-se înlocui oflcerii in
structori ai companiei elevilor prin elevi, 
pentru a-se pute vede mai bine gradul 
de instrucțiune al lor, ordona să se esecute 
diferite mișcări din soola de companiă, după 
care urmă defilarea,

Majestatea Sa merse apoi la ma- 
negiă, pentru a inspecta o reprisă formată 
din elevii anului al 2-lea, secția de cava
leria, cari au esecutat mișoărl din sodla de 
echitațiă în tote aliurile și sărituri de ob
stacole. De aci augustul Suveran, voind a 
constata progresele făcute de elevii acestei 
scole dela cea din urmă inspecțiune, merse 
în diferitele săli de studii și puse elevilor 
din ambele clase mai multe oestiunl asu
pra cursurilor de artă militară, geografia 
militară, fortificația, artileriă și studiul 
limbelor străine.

In urmă visitâ cu de-amăruntul tdte 
localurile direcțiunei ’ scolei, dormitorele 
elevilor, infirmeria, sala de mâncare, unde 
8e găsiau toți elevii, gusta din hrana lor, 
visitâ tdte mesele, binevoind a vorbi cu 
mai mulțl elevi.

înainte de plecare, Suveranul reco
mandă din ncu corpului profesoral să pună 
totă stăruința în aplioarea cursurilor, pen
tru ca partea practică să mergă în paralel 
cu cea teoretică. Apoi Augustul Suveran, 
mulțumit da progresele ce constată, ce ne
contenit face acest institut de educațiune 
și instrucțiune militară, arăta d-lui direc
tor al scdlei, precum și d-lor profesori și 
instructori, înalta Sa satisfacțiune, er la 
orele 12*/ 2 s’a întors la Palat.

Noua legetelegrafo-poștală din România.

Conform legei votate în ultima sesi
une a Corpurilor legiuitore române, modi- 
ficătore unor disposițiunl din legea tele
grafo-poștală și cea telefonică, cu începere 
dela 20 Mai îl (1 Iunie) curent, taxele-tele- 
grafice interne vor fi cele următore:

a) Taxarea telegramelor interne se va 
face ca și acum, pe cuvânt; taxa unui cu
vânt însă va fi numai de 5 bani, în loc de 
8 cum este actualmente; deosebit de acestă 
taxă se va mai percepe și o supra-taxă de 
25 bani de fiă-care telegramă, ori care ar 
fi numărul cuvintelor, menținânclu-se și 
taxa de 5 bani pentru chitanța, ce este 
obligator a-se libera presentatorului din con
dica cu matcă. Tot aceste taxe se vor per
cepe și pentru telegramele destinate loco. 
Telegramele destinate pentru străinătate 
se vor taxa, ca și pănă acum.

b) Dela aceeași dată se vor admite 
la espedare prin țâră cărți de visită tele
grafice. Taxa unei cărți de visită telegra
fică este numai de 25 bani, liberându-se 
presentatorului și chitanță din condica cu 
matcă fără altă taxă. Cărțile de visită te
legrafice trebue să porte numai adresa, care 
trebue să fiă cât posibil mai complectă, și 
semnătura, fără nici un text. Aceste cărți 

de visită se vor primi numai pentru dilele 
următore: Anul nou, 1 Ianuarie; S-tu 
loan, 6 Ianuarie; S-tu Gheorghe, 23 Apri
lie ; S-ții Constantin și Elena, 21 Maiti; 
S-ta Maria, 15 August; S-ta Maria, 8 Sep- 
temvre; S-tu Dumitru, 26 Octomvre; S-tu 
Mihail și Gavril, 8 Noemvre; S-ta Ecate- 
rina, 25 Noemvre; S-tu Nicolae, 6 Decem- 
vre; S-tu Ștefan, 27 Decemvre.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Șomcuta-mare, Mai 1895.
Un esamen — model. Cu bucuriă și 

mare satisfacțiă trebue să numesc așa esa- 
menul școlei române confes. de fetițe din 
Șomcuta-mare, ținut din causă ponderosă 
escepționalminte la 19 Mai a. c. în pre- 
sența unui mare public de inteligență și 
popor și presidat de protopopul tractual 
Ioan Serb.

D-nișora învățătore interimală Elena 
Pop a satisfăcut prea deplin așteptărilor 
publicului, atât în privința progresului din 
studiele prescrise, cât și a instruărei Ro- 
mâncuțelor în economiă și lucrurile de 
mână, așa că pentru Românii acestui opid 
au fost o adevărată esposițiă diferitele cu
sături, ștergare, broderii etc. arangiate cu 
mult gust, cari împodobeau mesele și jumă
tatea unui părete a salei de învățământ.

Nu numai Românii noștri, ci chiar și 
streinii onorațiorl au rămas plăcut frapați 
de răspunsurile esacte ale elevelor și dibă
cia gentilei învățătore, care a trebuit să 
pună multă ostenelă, având a se pregăti, 
ca privatistă și dânsa la esamenul pentru 
al IlI-lea curs preparandial și cel de cua- 
lificațiune.

Asta a fost causa, că esamenul cu fe
tițele s’a ținut așa de timpuriu, neputen- 
du-se amâna pănă la finea lui Iunie, când 
va fi esamenul în școla băeților.

Incheiând, gratulez încă odată D-ni- 
șorei Elena Pop, precum și susținătorilor 
școlei române din Șomcuta-mare.

Un ospe.

Escesul fumatului.

Fumătorii se pot împărți în 
trei categorii: 1) 6menil tari și să
nătoși, cari pot se întrebuințeze tu
tun și pănă la un punct ore-care, 
se abuseze de el, fără vre-un peri
col tocmai mare; 2) aceia, cari pot 
fuma cu moderațiune fără a suferi 
mult, der cari, abunsând îșl fac rău ; 
3) aceia, pentru cari tutunul este pe
riculos, cari nu’l pot întrebuința, 
fiă ori cât de puțin.

Se scie, că nicontina și oleiul 
empyreumatic, cari se formeză din 
arderea tutunului, sunt două substan
țe primejdiose și acestui oleiu se

■.sângele, pănă într’atâta i-se arătă de uci- 
gașă prigonirea Sârbului, că să și repedi 
2a densul și’l apucă de gât și’l frânse de 
ghenunchl la pământ.

— Tot tu ești! îi strigă Sârbul și 
începu să se bată cu desnădejde, ca să 
«scape.

— Tot eu afurisitule! scrîșni Ion, 
afară din el, amețit de furie, — tot eu.

Și degetile lui uscate, ca nisce dinți 
de fier, să înfipseră adânc în gâtlejul Șer
bului. Ochii ăstuia se holbară și ieșiră 
-sticloși din adâncătura lor, limba îi atâr
na din gură afară plecată spre drepta, ca 
și capul.

Când muierea se desmeteci puțin și-i 
^strigă:

— Ce faci Idne !;
Și când Ion îl lăsa pe bietul Sârb, 

era târdiu. Șerbul se rostogoli mole de 
încheieturi și greu ca plumbul: să dusese 
din el sufletul.

Ion se pleca repede, înfricoșat, îl sgâl- 
•țăi, cercă să’l puie în piciore. De geba.

Atunci, îi dădu drumul. Sârbul pică 
pe brânci și se întinse puțin câte puțin, 

■în vreme ce Ion căta la la densul tâmpit, 

în vreme ce Marina căta la Ion mută de 
groză și împetrită. Afară linia era pustie; 
în odaia din stânga s’audiau copiii rîdend 
și gâfâind de trîntă. Erau sătui și veseli.

VI.

In unele primejdii mari sunt clipe de 
îmmărmurire, care nu țin mult și care nu 
te pierd fără întorcere. Lui Ion și Marinei 
li-se limpecji de grabă dinaintea ochilor. 
Nu’șl mai diseră, că ce-a făcut Ion e pă
cat greu; ci se uitară unul la altul cu pri
cepere de gând, măsurară cu mintea pri
mejdia și se văcjurâ cu putere în fața ei.

— Unde’l aruncăm? fu a dintâiti 
vorbă a lui Ion, fără tremur în glas, ci 
numai c’o licărire ciudată în ochi.

— Să’l ascundem în celar, Idne, pănă 
deseră și pe urmă în ăl puț părăsit din 
curtea lui Tase...

— Acolo, fă? Der decă l’or slei acu
ma c-o’ncepe munca, fiind-c’așa audil pe 
al de Tase....

— Da nu ’lor mai slei dânșii în vara 
asta, că făcură omenii destule puțuri pe 
la răspântii.

— Acolo l’om arunca...

Să plecă puțin asupra Sârbului și 
grăi întunecat:

— Bătu-mi-te-ar Dumnezeu, lighiona 
dracului, că spre păcatele mele te-a făcut 
mă-ta și mi-te-a trimes în cale... Nu lăsai 
dracului punga și mai alergai după 
ea! Așa-i, că acuma ți-e mai bine ? — 
Apucă’l Marino de piciore și hai mai re
pede să-l dosim, că uite, mi-se învăluie 
la inimă, când mă uit la stârvul lui...

Marina deschise ușa celarului și o 
propti, apucă pe Sârb de piciore, și Ion 
de cap, și’l târâră înăuntru, în vreme ce 
Gheorghiță, băiatul lor, crăpă ușa dela 
odaie...

— Măicuță, mie mi-e fome.
— Intră înăuntru, afurisitule, îi strigă 

Ion, întorcendu-șl capul.
Băiatul se făcu nevădut în odaie.
— Lenuțo, grăi el surori-sa, tăicuțul 

și măicuța vîră în celar un sac plin...
O să avem de mâncare.
— Aoleo ! hai să-i cerem mămăliguță...
— Hai! Ție ’ți-e fome.
— Păi cum! Ce d’aia ’ți-e...?
Și amândoi crăpară ușa...
— Așa, Marino, l’am pus bine pănă 

deseră... grăia tocmai atunci Ion.

— Numai de nu ne-ar vedea nime*  
nea de-seră.

Când ieșiră în tindă și dară cu ochii 
de copii, rămaseră o clipă sfioși.

— Da ce căutațl voi în ușă, afurisi*  
ților!

— Păi, ne e fome, grăiră amândoi...
— N’am ce vă da... dise Marina.
— Da, par’că n’am văclut noi, că du

ceați amândoi im sac în celar....
Ion și Marina cătară unul la altul...
— Bine, las’că vă dă maica, grăi Ma

rina.
— Dă-le nevastă, eu m’ăc la părin

tele Dionisie precum ne-a fost vorba, și 
iau pe Lenuța cu mine. Hai cu taica, fată, 
c’o să-ți dea moș Părintele, ție, mămăli
guță...

— Haide tăicuțule...
— Numai să nu zăbovești, lone...
— Las’că sciu eu...
Ion, după o clipă, porni cu fata lui 

la părintele Dionisie, er Grheorghiță aruncă 
pe urma lor o căutătură de părere de rău, 
că nu’l luase tăicuțul și pe dânsul.

Nu trecu mult după-ce plecă Ion și 
ecă vecina, nevasta unui Român, Voicu, 
se ivi plânsă și cu vaete. 



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 113—1895

datoreace mirosul special al vechi
lor pipe și țigarete. In tutunul cel 
mai dulce de Havana se găsesc a- 
prdpe 2% nicotină, și aprdpe 7°/0 
în tutunul cel mai tare de Virginia.

Este de cea mai mare impor
tanță de a se sci, ce este mai reu : 
de a fuma țigări de toi, țigări de 
tutun seu a fuma cu pipa, și care 
din aceste trei teluri de tutun con
ține mai multă nicotină. Unii me
dici afirmă, că pipele scurte și ți
gările grdse de foi sunt mai pro
prii de a produce cancerul (racul). 
Nu trebue nici odată se se fumeze 
o țigară de foi pănă la căpătâi, ci 
se se arunce ultima a treia parte 
din ea, căci dovedit e, că acolo 
se strânge nicotină și tot sucul ți- 
gfirei. Un mijloc bun de a-se înlă
tura aprdpe pericolele, la cari es- 
pun pe fumător otrava și căldura 
pipei, este de a nu fuma, decât eu 
pipe lungi, și țigările de foi seu ți
gările de tutun se fîă puse în ți- 
garet.

Este mai reu de a se fuma di- 
mineța, decât sera, căci dimineța 
slăbesce în acelaș timp și nervii și 
funcțiunile de nutrițiune; de ase
menea nu trebue nici odată se se 
fumeze într’un spațiă mic, căci 
atunci se formeză în jurul fumăto
rului vapori de nicotină, și otrava 
se condensa și se depune pe deli
cata membrană mucosă a întregu
lui aparat respirator și se împrăș- 
tiă aBt-fel în tot organismul.

Țigările de tutun, au mai mult 
decât ori-ce alt mod de a fuma, în
sușirea de a face, ca buzele și obra
zul se perdă colorea lor naturală. 
Ori cine are dinți stricați seu rupți, 
seu bucăți de dinți, cari pot sgîria 
gingiele, limba, etc., n’ar trebui nici 
odată sâ fumeze, căci din acesta 
ar putea reâulta urmări rele. Este 
dovedit, că tutunul aduce o depri
mare la personele slabe. Persbnele 
atinse de vre-o bblă cancerbsă seu 
acelea, cari sunt seroiuldse, trebue 
neapărat să se abțină de a fuma; 
la asemenea persbne ’părțile delicate 
ale gurei, gâtlejului, nasului sunt 
tot-deuna gata se se inflameze. Sfă
tuim pe tbtă lumea se nu fumeze, 
der adresăm în special acest sfat 
acelora, cari au o constituțiă debilă 
seu bolnăvicibsă, seu cari au în ele 
puțină vitalitate.

In general, persbnele nervbse 
sunt acelea, cari fumeză mai mult, 
deși tocmai ele mai cu semă ar tre
bui se se abțină de a întrebuința 
tutunul. Printre aceștia însă se gă
sesc unii, cari fumeză nenumărate 

țigări, seu cari aprinc|end una după 
alta fumeză câte șese, opt și pănă 
la doue-spre-4ece țigări pe <Ț-

La unele persone, fumatul pro
duce o tuse secă.

Trebue suspendată fumarea tu
tunului îndată ce se observă, că el 
face cel mai mic rău. Din nenoro
cire, cea mai mare parte din fumă
tori nu voesc să recunbscă, că tote 
relele de cari Bufer le datoresc tu
tunului, și persistă în a-le atribui 
unor alte cause. Tutunul mai tre
bue părăsit și când se simte o um
flătură seu o arsură pe gâtlej. De 
asemenea nu trebue se mai fumeze 
aceia, cari din causa tutunului se 
îmbolnăvesc; aceia, cari nu au poftă 
de mâncare seu cari s’au sculat din 
vre-o bblă. Acestor persbne tutunul 
le face ce-1 mai mare rău.

Obiceiul de a înghiți fumul și 
de aT scbte pe nas seu de a’l aspi
ra în plămâni este deplorabil, căci 
el irită membrana mucbsă a gâtle
jului.

Țigările de tutun fac un reu 
și mai mare, căci la răul ce pro
duce tutunul se adaogă și acela 
al arderei hârtiei. Calitatea tutu
nului este de asemenea de o mare 
importanță.

Fără îndoială nu se pdte tăgă
dui, că tutunul întrebuințat cu mo- 
derațiune, are adesea efecte bune 
din punct de vedere intelectual; el 
aduce o ușurare lucrătorului obosit, 
o distracțiă celui trist, o mângâiere 
pentru bătrâni etc.

Copiii, cari încă nu sunt desvol- 
tați, tinerii slabi, cari n’au încetat de 
a cresce,nu trebue se fumeze, pentru-că 
la cei tineri centrele vitale sunt de tot 
delicate și membranele mucbse sunt 
atât de sensibile, încât nu pot su
porta efectele tutunului. Pentru cei 
imprudenți se reservă o oprire în 
desvoltarea fisică, morală și intelec
tuală. Este forte periculos, din tote 
punctele de vedere, de a fuma îna
inte de versta de opt-spre-4ece ani.

(Amic, progr. rom.)

Petreceri.
Concert. Mâne va da quintetul de 

trimbițe al musicei orășenesc! un concert 
în grădina restaurațiunei „La rață". Intrare 
liberă. începutul la 4 ore d. a.

Maial. Sooietatea Sodalilor români dm 
Brașov va arangia Duminecă, în 21 Maiă 
v. c. (piua de Rusalii), o escursiune în Ste
jeriș, la care învită pe toți binevoitorii So
cietății. Plecarea va fi la 1 oră p. m. din 

Groverl. In cas de plfiiă esoursiunea se va 
face Luni, în 22 Maid st. v. — Societatea 
Sodalilor români.

Literatura.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei11.

❖

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

*
Din „Biblioteca pentru toți*,  editată de 

librăria Carol Muller din Bucurescl (Calea 
Victoriei 53) a apărut volumul al șâselea, 
întitulat „Tcdne șterse", o nouă operă a 
d-lui A. Vlăhuță, conținând novele, ou por
tretul și iscălitura autorului și o scrisore 
de Barbu Delavrancea. Și acest volum costă 
30 bani (15 cr.) Din cele 6 volume apă
rute pănă acum vedem cu buouriă, că 
„Biblioteca pentru toțiu a d-lui C. Miiller 
publică opere de-o valore reală, urmând 
din ce în ce mai bine. Abonate 10 numere 
de-odată costă numai 3 lei, er 24 de nu
mere (un an) 7 lei. Abonații pe un an vor 
primi gratis și. franco volumul „Poveste 
Tristă", roman de Fr. Coppee, care costă 
în librăriă 1 leu 50 bani.

POVEȚE.

Flanelele și stofele de lână. Mij
locul de a*  se sci când conțin bum
bac. Decă cumpărați postav seu fla
nelă; și ați voi se sciți, decă urzb- 
la este de lână, seu că este de bum
bac, ceea-ce îi reduce grozav vald- 
rea: preparați o soluțiune de pota- 
să în apă. Luați o bucată din sto
fă și puneți-o în contact cu leșia de 
potasă, în care o veți face se fierbă. 
îndată materia animală, adecă lâna, 
se va disolva și se va transforma 
în săpun; bumbacul din contră, ca 
substanță vegetală, nu va fi mult 
atacat. Opriți atunci operația, sc6- 
tețî din lichid rămășița isolubilă, bum
bacul, și spălați-l în apă curată ; us- 
cați-’l și cântăriți-’l. Diferința greu- 
tăței, cu tbtă calitatea bucăței de 
stofă încercată, ve va 4ice, în ce 
proporțiuni întră lâna și bumbacul 
în composițiunea țesăturei.

Cărnurile. Carnea de berbec și 
și de vacă, variată prin aceea de 

pasere de venat, sunt cărnurile cari 
convin și priesc mai bine la copii; cea 
de vițel, de porc, de curcă, de gâs
că și de rață nu trebue dată copii
lor; cea de berbec trebue să fiă bine 
fiertă seu friptă, când li-se dă. Un 
copil nu trebue să mănânce mai 
mult, decât de două-ori pe 4i car- 
ne. E mai bine încă, decă va mân
ca numai o singură dată carne pe 
4b și nici odată oue, cari au o com
posite identică cu carnea.

MULTE ȘI DE TOATE.

Animalele domestice.

Cetim într’o revistâ de agriculturi 
următorele:

Poporele civilisate datoresc bunul lor 
trai animalelor domestice. Presupuneți, un 
moment, că țâra ar fi lipsită de odată de- 
tote aceste animale, ce s’ar face și ce s’ar 
întâmpla ?

N’ar mai produce vegetale, ne mai 
fiind agricultură. Ar fi pentru om, reîntor- 
cerea sa la viâța sălbatică. De aceea se- 
pdte dice, că gradul civilisațiunei unui po
por se pdte măsura după cantitatea ani
malelor ce cresce; prin urmare ne datorăm 
nouă înșine de a ameliora, în măsura pu
terilor nostre, sortea ființelor ce ne asigură 
bogăția și puterea.

Omul pdte după voința sa, a face să 
se ridice său să scadă calitățile animalului, 
de aceea să nu’l degradăm.

♦

Ghete încăldite.

Acesta este invenția doctorului Won- 
neberger din Gruna. Căloâiul cavat conține 
un reservoar pentru cărbuni. Intre piele 
și între talpă se află un corp gol îngust, lat și 
subțire de tinichea, care se estinde și peste 
reservoarul de căldură. In corpul acesta se 
pune apă, care se încăldesce de cărbunii 
ar$ătorl, și la mers circul âză în conținu, 
încălzind într’o formă talpa. Corpul ce con
ține apă este provăcjut și cu un ventil de 
siguranță, ca în cas, decă s’ar forma vapori, 
să nu esplodeze.

Oalexxd.ar'uiL-â. soptemâneh
MAI are 31 <jile. FLORAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dutn. 21 (t) Ros. Con. El. 2 1 t Rosali.
Luni 22 Lunia Sf. Rosalii 3 2 Rosa.
Marți 23 Cuv. păr. Michael 4 Quirin.
Mer. 24 Cuv. S. Simeon 5 Bonifațiu.
Joi, 25 ț- AH. cap.sf.Ioan 6 Norbert
Vin. 26 S. apost. Carp. 7 Robert
Sâm. 27 S. m. Teraponte 8 Ep. Medard.

— Da peste ce-ai dat, Mando ? o în
treba Marina.

— Făi, îmi more omul; nu me lăsa, 
Marino, nu mă lăsa... și biata femeie în
cepu să-și smulgă părul cu desnădejde.

— Ei cum, din ce i-a venit?
— Ec’așa, o sfîrșială dela inimă, și 

apoi l’a luat cu fierbințâlă și cu dor la lin- 
gurică. De două dile n’am pus nimica în 
gură, Marino, că n’avem nici firicel de 
mălai. Și decă mi-l’o lua Dumnezeu, ași 
vrea să mă ia și pe mine, că nu mai avem 
încotro să ne întorcem ochii...

— Maică, grăi Gheorghiță, de unde 
se făcuse ghem într’un colț, noi avem un 
sae de mălai; se dăm și lui nea Voicu, că 
el îmi dă mie prune și mere...

— Tacă’țî gura, smintitule! i-se răsti 
Marina.

— Ce? aveți un sac cu mălai, Ma
rino. Da cum de vă .puse D-deu mâna în 
păr!...

• — Da n’avem, leică, dău nu; sciu 
eu ce i-se nălei po; îului?

— Ba dău, decă aveți, faceți-vă milă 
și de noi, Marino, că nu spunem la alții... 
Și apoi nu ne dațl de pomană, că s’or 

mai îmbuna ele, vremurile, și o să vă dăm 
împrumutul înapoi...

Marina: că n’am, — Manda: ba las’ 
c’avețl, da nu vreți să dațl și altora, — se 
luară la clanță, se afurisiră, și Manda por
ni acasă; er pănă sera tot satul sciu, că 
Ion Tabără are un sac de mălai.

De unde’l are și cum, fu vorba în
tre mai mulțl la cârciumă, și de unde pănă 
acum toți ar fi jurat pentru cinstea lui Ta
bără, acum fel piste fel de bănuell prinseră 
să țâsă toți pe narea lui.

— Ei, îți place, muere ? certă Ilie 
Gazdă pe leica Dobrina. Apoi să mai 
credl Românului, fi-r-ar al dracului de Ro
mân; avea, și alergase la noi după cerșit!

— Și tu! n’avea el săracul, fi pe pace ; 
da o fi găsit acuma...

— Atunci să-i vedem omenia: o să-ți 
aducă înapoi ce ’i-ai dat dumneta?

— Domne, Ilie, pestrițe mațe mai 
ai....

— Ei! că tu l’ei fi avend ca colilia... 
să nu mai dai cui-va ceva, că te vede 
S-tul Hie ; auditu-m’ai ?

In vremea asta Ion Tabără fusese la 
părintele Dionisie și se întorcea acuma, cu 
Lenuța de mână, înapoi acasă.

Baba dela părintele, îi spusese că 
Sfinția Sa să repedise pănă la mănăstirea 
Ciorogârlei, unde era să mâie, ca să as
culte sfânta leturghie adoua-di, că era Du
minecă.

Baba se îndurase de Lenuța și-i dă
duse o cojă de pâine din tainul ei, și din 
cojă rupea cu poftă fetica, în vreme ce’șl 
tîra piciorușele prin noroiul subțire.

Purcedea spre seră. începuse a bura 
și crivățul să sufle.

Ecă, la cotitura unei ulițî, din spre 
marginea zăvoiului, un Român se muncia 
să scape din mânile altuia, și striga, să-’l 
lase, că a’a furat din al ăluia....

Cum ’1 vădu pe Tabără, Românul 
prinse a’l chema.

— Ione, vin-o mă, de mă scapă de 
pădurar.

Trecea pe lângă ei, n’avu încotro; se 
opri.

Era Vasilie Prostul.
— Da ce ai cu el, neică Savule? 

grăi Ion pădurarul.
— Păi, l’am prins, nu vedl și d-ta? 

tăia copacii stăpânirei în zăvoid.
— Ce tăiam măi creștine! Ii sgâ- 

riam cu ferăstrăul să fac nițel mălai 
din coja copacilor... Uite, abia adunai o 
jumătate de traistă... Ii spui lui neică Sa- 
vul, că numai avem de îmbucat și dânsul 
vrea să mă ducă la primăriă, să mai îmi 
dea amendă... Par’că asta ’ml mai lipsea, 
săracul de mine.

— Da lasă’l nea Savule, lasă’l păcă
tosul de el... că n’o sărăci stăpânirea pen
tru asta... Nu vedl d-ta, că e prăpăd pe 
noi.

— Și’ml dace muierea acasă, nene 
Savule, bolnavă și nu am ce-i da să îm
buce, ca să’șl mai ție vieța...

Lacrămile ’1 podidiră pe bietul Va
silie ; er Savul ’i dădu drumul.

— Da să nu te mai prind, Vasile?
— Las’că nu mă mai printjl. O să 

răbdăm și noi de fome, pănă ce ne-o strîn- 
ge D-deu de pe lume... Păi na!

Și Vasile o luâ la repedea la drum 
ștergendu-se la ochi cu dosul palmelor.

Pădurarul se întorse la rostul lui, Ion. 
pomi acasă, oftând din greu.

(Va urma].
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din 30 Mai n. 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

8 6 m 1 n ț e
2 3 
S n
aj u Jj ®o

Prețul per
100 ohilogr»

dolu | văuâ

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
7.56
7.50
7.50
7.60

7.55
7.60
7.55
7.55
7.65

Semințo vechi 
ori nonâ ■oiul

«s ® o ♦> s 
J M

« © a

Prețul per
100 Ghilg'T.

dela pănă

Săcară 
Orz
Orz 
Orz
Oves 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții so iu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
78

6.40
6.30
6.20
7.45
6.7o

6 45 
6 55 
6.40 
8.70
7.—

Produotediv,

8em. de trif.

Acții de ale Băncei austro-ungară. 1073.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 474.25
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 402.50
Napoleondorî.................................. 9.65
Mărci imperiale germane . . . 59.45
London vista....................................121.70
Paris vista.................................. 48.25
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene................................... 46.20

•0000000000000009

■j: Se caută H 
în prăvălia de Manufactură a sub
scrisului un;

invețăcefi Român, 
care cunbsce o limbă streină și se 
fiă în etate de 13—14 ani.

Orăștiă (Szâszvâros) 1895. 
■l-s Ion Lazaroiu.
•0000000000000009

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Mai 1895.

Scris, fono. Albina5% 100.25 Vând. 101.25

Bancnote rom. Camp. 9.59 Vând. 9.63
Argint român. Cump. 9.56 Vând. 9.60
Napoleon-d’orI Cump. 9.63 Vând. 9.67
Galbeni Cnmp. 5.75 Vând. 5.80
Mărci germane Cump. 59.20 Vând. ——

Ruble rusescl Cump. 130.- Vând. —.—
Lire turcesol Cump. 10.90 Vând. —.—

7»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

(Jure al

41.—

64.-

46.50

37.50
43.50

dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

Luțernă ungur, 
francesă

9.—
8.-

17—

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Kosenau 
brut
Drojdințe de spirt

9.25
8.2b

17.50

O
3 o
§

u © 
£

Său
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

n 
Miere

>> 
Ceară 
Spirt

n

8 ursa de Bucuresci
din 30 Mai n. 1895.

"V alorî D
o-

In
'n

da Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b &7o Ațr.-Ocî. 101.’/,
Renta amortizabilă .... 5"/» 99.’/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.—Iul. 100.*/,
„ „ din 1893 5°/o 100 ’/,

„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. 96-
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% Iau,-iulie 88 >/,
„ „ (Impr. de 50 mii. 4'7» n n 89 ’/<
„ „ (Imp. de274m.l89U 4% » n 89.’/,
„ „ (Imp. de45m. 1891 4% n n 89 •/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47o

Mai-Nov.
89 ’/,

■>Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6% ioi 7<
.Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280.-
■Oblig, comunei Bucuresci 1883 50/0 lan.—lui. 100.-

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
„ „ din 1888 5% lui.-Dec. —

„ dm 1890
•Scrisuri fonciare rurale . . .

57o Mai-Nov. 97.’/,
&°/o lan.-lulie 96-7„

„ „ urbane Bucuresci 6’/n n n 102 ’/,
»> n h 77 5“/., w n 94 ’/,

f’/o n ff 83’/,
Oblig. Soc. de basalt artificial 6%

V.N.
n n 97.-

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 600 intr. v. 155b.

iBanca agricolă.......................... 5C0 150 v. 150.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 intr. v. 298.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 »» f) 417.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 326.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 142.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 97.-
Boc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 M »

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100.. li T’- —
Soc. de fur, militare u. d. 60 lei 30b —

..„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 80 1XX —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20- î> W

S C O MP T URI:

Banca naț. a Rom. Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 67o Petersburg . . 4‘/27o
-Casa de Depuneri ^'12 Berlin .... B7n
Londra .... 27., Belgia .... 37o
Viena..................... 47o Elveția .... 37o

Cursul 3a bursa din Viena.
Din 30 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Renta de corâne ung. 4% . . . 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aur . 126.50
'Impr. căii. fer. ung. în argint 103.30
•Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.35
BoDurî rurale croate-slavone. . . 98.75
ilmprum. ung. cu premii . ; . . 158.75
.LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148 50
Renta de hârtie austr........................101.45
Renta de argint austr................. 101 35
Renta de aur austr................................. 123.25

iLosuirl din 1860 .......................... 158.—

Din 31 Mai st. n. 1895

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.

He8ura sbu 

greutatoa

1
Calitatea.

Valutaa 

trlaoă.

fl. or.

1H. L. cel mai frumos
1

6 30
H Grâu mijlociu . . 5 50

mai slab . 5 —
71 Grâu mestecat . . 4 40
11 1 frumosâ 3 70
f j

Sâcarâ ț mijlooiâ 3 30
_ 1 frumos 4 10

H

jj Urz 1 mijlooiu . 3 60
r frumos 2 50

11 ^vSs i mijlociu — —
Cucuruz.................... 5 10i) Mâlaiu.................... 4 807 J Mazâre.................... 6 —77 Linte.................... 7 —

n Fasole.................... 5 5011 Sămânță de in . . 10 —
Sămânță de cânepă 4 70
Cartofi..................... 1 5077 Măzăriohe .... ■— —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
■ « Carnea de porc . . — 48

Carnea de berbeoe — —
11 Seu de vită prăspăt 23 —

100 kîi. Său de vită topit 33 —

Cursul leșurilor privat»
din 29 Mai 1895.

oump. vmd«,

Basilica . . . 8.— 8.20
Credit .... 199.50 200 50
Clary 40 fl. m, c. 51.25 59.75
Navig. pe Dunăre . 140.- 150.—
Insbruck .... 28.- —.—
Krakau .... 27.70 28.10
Laibach .... 23.60 24.—
Buda .... 63.- 66.—
Palfiy .... 59.25 60.25
Crucea roșie austr. 17.60 18.20

dto ung. . 11.25 11.75
dto it al. 13.50 14.—

Rudolf .... 24.50 25.—
Salm .... 71.50 7350
Salzburg .... 28.— 29.—
St. Genois 73.— 74.-
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine 4'/,u/o i0° c- 

dto 4% 50
150.- 155.—
70.- —,—

Waldstein 54.- —.—
gerbescl 3% 21. - 22.-

dto de 10 franc! 28.- 31.-
Banca h. nng. 4°/n 21.50 23.60

Proprietar: D«% AupcI EVIurețianu.
Redactor rcsponsaMl: Oregoriu Mlaior.

HESKEES?

fă se 
cumpere

Nu se mai oferă
iu viată nici-odată ocasia 

ca numai fl A 
pentru «U. UI

o colecție spleoidldLâ; d.e
1 ciasornică 

de busunar Pri
ma Anker-Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

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

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

2 nasturi de 
manjete, aură

double, giloșate, cn mebanismu patentată.
1 aed cu broșu pentru dame forte fru

moșii, fasonîi de Parisu.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurii.
T6te aceste 10 obiecte practice costă 

Ia olaltă numai fl. 4.95 er. Pe de-asuj)ra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu rambnrsă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndâretii, așa că pentru cum
părători este escliisil ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

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

Tipografia Cărților Bisericesc?
îxx ZBincuiresci

face cunoscut, cumcă a <lat cărțile, care până acuma a 
eșit în editura lui, în deposit la 15. W. KRAFFT 

în S ib iiii.

In librăria Ini W. KRAFFT în Sibiiu.
se află următoreie cărți bisericesc!

„c«< aprobarea Sântului Sinod al Sântei nostre Biserici 
todoxe române11, tipărit cu litere latine:

Faptele Sânților Apostoli, pentru tdtă Dumi
neca și Serbătdrea, cu Minologhion seu rânduiala 
celor 12 luni.

Sânta și Dumuefleâsca Evan^elie a sânților 
EvangeiiștI: Mateiu, Marcu, Luca și loan

broș. fl. 3.85s leg. fl.

autocefale or-

5.65 cr.
>a

broș. fl. 5.50, leg. fl. 
Evhologill sau carte de rugăciuni, care cuprinde 

în sine t6tă renduiala bisericescă, ce să cuvine a 
severși preoții la tdte trebuințele religiose ale creș
tinilor ..........................................broș. fl. 4 40, leg. fl.

Dumnedeescile Lîturo’îl ale Sânților noștri 
părinți: loan Chrisostom, Vasilie cel mare și Grigorie 
Teologul........................................ broș. fl. 2.20, leg. fl.

Mineiul pe fie-care lună în 12 tomuri.
broș. fl. 66.—, leg. fl. 

Octoich mare, care cuprinde în sine slujba în- 
vierei pe opt glasuri. Se mai numesce și Mân- 

găitâre................................ - broș. fl. 11.—, leg. fl.
Orologiul ' Ceaslovul) mare. broș. fl. 1.93, leg. fl. 
PeutOCOStaiiul, carele cuprinde în sine slujba 

ce se urmeză din sânta și -luminata Duminecă a 
paștelor pănă la Dumineca tuturor sfinților.

broș. fl. 4.40, leg. fl. 
Psaltirea profetului și împăratului David.

broș. fl. 2.75, leg. fl. 
Triodul, adecă trei cântări, care cuprinde în 

sine Servirea dumnefleescă, cu începere dela Du
mineca vameșului și a fariseului pănă la Sânta 
înviere..........................................broș. fl. 11.—, leg. fl. :

Tipic "bisericesc, care cuprinde renduela Dumi
necilor, a sărbătorilor împărătesc! și a Sânților 
aleși de preste tot anul . broș. fl. 1.65, leg. fl.

Aghiazmatar, cupriufletor de mai multe ren- 
duell și rugăciuni trebuitbre creștin, la deosebite 
împrejurări de viață.......................................... leg. fl.

Prohodul D-lui și Mântuitorului nostru Iisus 
Christos...................................................................broș. fl.
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O W*  Magazinul de ghete din fabrica Modling. O

Magazinul de ghete din Modling
1 —= Rrașov, strada For li RTr. 48. ==—

(D Are onore a informa pe On. Public, ca este bogat asortat
cu mărfuri nou? și de nou arangiat cu &

11
•H
LH ghete pentru bărbați, dame și copii. 0

Garantăză pentru mărfurile lucrate în fabrica din Modling, 0
)rl din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pdte cores- H
M punde tuturor cerințelor, fără temă de orl-ce concurență de r/A
d aceeaș branșe. — Pe talpa fie-cărei ghete este notat prețul fabricei. ()
r Tot aci în localul alăturat la Magazin sunt la disposiția p

On. P. T. public
(1) 
H haine gata pentru bărbați și copii, jj
Pi albiturî bărbătesc? și păSăr*i? 9 <c+ 

C11C
n cumpărate dintr’o magaziă în desfacere, cari se vend CU orî-ce preț.

J1B.
i—«

vi Cu profundă stimă:

3..X2 LiEBUCH. I
o Pentru fabricarea reală, a mărfurilor garantăm, -w o
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Se îmbrățișăm industria patriei!
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, 6r pietrile de

Granit, Sienit etc. din Silesia, 
Boemia. In mare parte deci pu
blicul îșlface comandele de lipsă 
prin comercianțl și vendătorl, 
ceea ce, lucru firesc, face ca obi
ectele să fiă mai scumpe.

Merită dară atemțiune
Fabrica nostră pentru cruci și monumente

AUDESIT, MARMURE și SIE1TIT,i
de

i

i

pe care o recomandăm atât P. T. publicului, cât și vendătorilor, cu obser
varea, că speciele de marmură lucrate de noi și Sieniti, er mai ales 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- 
ciera ia noi cia prețuri anai coiaveiaahile, decât. în ®ri-ce 
fabrică de natura acesta.

D ep O 8 itu 1 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, dedrece prin acesta se 
pote cruța mult.

— Mesemnurile și registrele de prețuri gratis. —
Se pot face comande de monumente din orî-ce fel de material de 

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

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

FRAȚII MAGY.w

Filiala-Brașov, strada Agrișului Nr. 21.

p!I
5-8

Biroul ie Plasare și Informațiuni
Central“99

concesionat din partea autorităților competente
BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. loan Nr. 31.

Subsemnatul am onore a aduce la cunoscința onor, 
public, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. Boltres, că am iuafâitatat un*

Birou de Plasare și informațiunl
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. loan Nr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea m servicii 

a personalului trebuincios pentru MagazinurI de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vânzarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu orî-ce ce se atinge de acestă branșă.

La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, cât se pdte de consciencioa și prompt.

Invit deci pe On. public de a binevoi a mă onora 
cererile domnialor.

I

ik

Cu deosebită stimă:
RSROITF „CEWTRAF46

Brașov, (Transilvania) str. sf. loan Nr. 31. 
formoțiuns, ce se va cere prin postă din ori si 

ce țară, Biroul este gata a răspunde.

NB. 56 aP^'Ce mai'Ca teebuincîâsă pentru respuns.

Oscele de cassă deBa 8—I
9
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Giro-Conto O § M
la, Toaztca, ^HLDinn
Anstro-Ungară. institut de credit și de economii

1 FILIALA BRAȘOV
JM8SC8 depuneri spre fructificare JG 131® IVlo 

netto, solvindă însăși darea de interese;

SMlffl polițe comerciale CU 51;2°o‘, 
aCCOrOî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari Cil 6% 

Ani nhifln ««x * x x sub cele mal avantagioseWCH1116 create in cont corrent condiții;

aCCDrdâ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6° ol
mp și râde nionede și hârtii is valore

indigene și străine, în specială de cele românescl;

®ciiM «oi, esmjiffl r/J 
«îlffl 
sfec 
SMlâ 
Miirtt

Cec-Conto
la, postă
Nr. 505. 

______ ?

PlinriHD înainte de 
UilpUiiU scadență, și 

Moi tt efecte române; 
liman si niati di°?i 

însărcinări iii tontă u/x'/u:; 
magazine și locuri libere de depou, pteOriuiT 

său strada ®ării Sir. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ii i’ • înnn în calitatea sa ca representanță principală a so- nflynfn 
jJlllilUUUu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lU 

TIOntlRI noifriirârT HO iriofă sub condițiunile favorabile, parti- 
[lullllll dulăul dll pU fluid culare a acestei societăți.

OnorabîlelorLi administrațiunl de fonduri șî p. t D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei" 
ale ctsroru tupone ri&scuiwip&ră semestrului furi» nici o 

«letrugCre, șl cari se afflii «Ie v&n«țare în cursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 50®, 1OOO și «OOO de eorone. 
Compas'fenelH cursurile și produsulâ celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totiî dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|o 
suntu »d« relativă cele mai 
productive din efecteîe cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celd puținu întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulă specială de asigurare a scrisurilor^ 
fondare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte Trî a institutului. *

cu ală mai 
urcată prețO 

îînnn în modulă celă y 
.uUZU mai culantă ; 
.rii!coiiiisB--“î 

a . • . r w
I

ieftine ții totodată mai

OreQe de cassă dela 8 I
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ori și ce insecte, de aceea are renume în totă lumea; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin."

Hn oflo dO IFOBliOPP1 ^,l Braș'ovfi: La Domnii 7. L. et A. Hesshaimer,
DU dlld UU V ulllldl 01 Heinrich Zinz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por, 

Karl Irk, Frans Kelemen farmacista, Julius Muller, Carol Schuster farmacista, 
Teutsch et Tartier, N. Grădinar, Eduard Kugler farmacista, Carol Tbpfner, Julius 
Hornung farmacista, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacista, Victor Poth 
farmacista, Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Heinr. Herrmann, K. Zerbes. — în Făgărașn: La Domnii: Richard Glein farma
cistă, M. A. Graser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob-Fleisig. 
în Coh.%1 tu iî : La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

Ahunciurl
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administrations. In casulă pu

blicării unui anuneîu mai mult 
de odată se face scădămentur 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-ori.

„Gazeta Transilvaniei. “
Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


