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Alegerea carierelor.
Brașov, 10 Iunie v. 1895

Nu este pentru părinți o dato
ria mai mare și mai grea de împli
nit, decât alegerea carierei, pe care 
voesc sâ pornescă pe fiii lor.

Acestă datoria trebue s’o aibă 
înaintea ochilor părinții români mai 
ales acum, la încheiarea anului șco- 
lastic, când pe răvașul fiă-cărui te- 
ner școlar este a se număra cu un 
an de învățătură mai mult.

Este scumpă învățătura agoni
sită pe la școle de tinerii unui po
por atât de stors și apăsat, precum 
este poporul nostru românesc în 
vremile de-acum. De aceea și cade 
în datorința nostră a tuturor, mai 
ales însă a părinților, de-a îngriji, 
ca pe temeiul acestei învățături să 
căutăm a desvolta pe tinerii noștri 
în așa mod, ca ei să devină fericiți 
și să fiă spre onăre poporului și na- 
țiunei, din care au eșit.

Mai toți părinții români, când 
îșî trimit copiii lor la școlă, îi tri
mit cu gândul de-a face din ei func
ționari. dâcă se pote chiar cu lâfă 
și cu pensiă, cari să scrie în cance- 
lariă și să „poruncescă“. Ei cred, că 
acestea sunt posițiunile cele mai 
înalte ale societății și nu caută, decă 
puterile sufletescl și intelectuale ale 
fiilor lor sunt potrivite pentru ast-fel 
de aspirațiunl, ori nu sunt. Dau me
reu înainte, jertfesc timp, jertfesc 
avere cu crescerea copiilor pe la 
școle înalte și universități, er când 
e să isprăvescă fiii cu studiul, pă
rinții încep a bate ușile Consistărie- 
lor și omenilor cu influință, fiă ro
mâni, fiă străini, înaintea cărora se 
teiăsc, se umilesc pentru de-a do
bândi fiilor lor o slujbă, fiă ca das
căli la vre-o șcălă, fiă ca preoți în 
vre-o parocbiă, fiă ca diregătorl în 
vre-o cancelariă.

Și, Dbmne, amară este pentru 
Român pânea de cancelariă în vre

mile de acjl! Cancelariile la noi sunt 
astăcjl unguresc! și Românul nu gă
sesc© în asemenea cancelarii nici 
avere nici renume. Consciința lui 
este aici în necontenită luptă cu is
pita și de multe-orl trebue să cadă 
în acâstă luptă, căci asemenea ființe 
nu prea au în inimile lor puterea 
morală trebuinciăsă pentru ca să 
pătă învinge.

Este mare greșelă din partea 
părinților, cari cu puterea vor să ri
dice pe fiii lor la o treptă, la care 
voința lui Dumnecjeu nu i-a ridicat 
și puterile lor morale și intelectuale 
nu-i ajută. Asemenea nenorociți nu-și 
pot împlini datorința lor cu vred- 
niciă și la urmă ajung a fi de rîsul 
omenilor și rușinea nației.

Nu era ore mai bine, decă acești 
nenorociți ar fi rămas la trepta, la 
care Dumnefieu li-a poruncit să stea, 
și — în loc de-a se face nisce sluj
bași cerșitori pe la ușile fișpanilor, 
vice-șpanilor, solgăbirăilor și a tutu
ror omenilor cu influință, — s’ar fi 
făcut nisce măestri cu renume, nisce 
neguțători isteți, ori chiar nisce agri
cultori iuteligenți și dibaci, cari să-și 
potă susține familia în îndestulire și 
să facă onbre națiunei lor?

Să nu credă cine-va, că ocupa- 
țiunea unui măestru, de esemplu, ar 
fi mai de jos decât a neguțătorului, 
ori că a neguțătorului ar fi mai de 
jos, decât a artistului, profesorului, 
literatului etc., pentru-că asemenea 
deosebiri în secolul de astăcjl nu 
esistă. Astăcjl tote profesiunile sunt 
de-o potrivă de înalte și onorabile; 
deosebirea zace numai în persăna, 
care manueză cutare profesiune, căci 
dâcă persona este ticălâsă, atunci și 
profesiunea eserciată de ea ticălâsă 
rămâne, ori cât de mare ar fi stră
lucirea, de care pare a fi încungiu- 
rată acea profesiune.

La alegerea carierei fiilor lor, 
părinții să nu se lase așa-dâră ade
meniți de strălucirea aparentă a cu- 

tărei profesiuni, căci cea mai stră- 
lucitâre și mai onorabilă profesiune 
este pentru fiă-care aceea, pe care 
e în stare a-o împlini mai bine. Să 
nu credă, că absolvând fiii lor 5—6, 
ori chiar opt clase gimnasiale, prin 
acesta s’ar fi ridicat mai pe sus, de
cât să mai potă esercia profesiunea 
cutare, ori cutare. învățătura îșî 
produce râdele sale pe ori-care te
ren. Talentul nu se pâte îneca, căci 
în veacul de astăcjl el se ridică sin
gur din orl-ce adâncime. In istoria 
popârelor cunâscem cele mai stră
lucite nume, cari au răsărit din ate- 
lierile unor măestri modești. Watt 
nu era, decât un faur, Iohnson un 
croitor, Lincoln un tăetor de lemne. 
Toți aceștia și alți nenumărațl ase
menea lor și-au câștigat cele mai 
strălucite nume, măcarcă meseria 
lor nu era strălucitore.

Aici se potrivesce de minune cji- 
cerea Românului, că nu-i tot aur ce 
lucesce. Părinții, când vor să alegă 
cariera fiilor lor, să nu lăcomescă la 
strălucirea cutărei profesiuni, ci să 
lase pe fiă-care a îmbrățișa cariera 
pentru care îl ajutoră puterile sale 
morale și intelectuale și pe care o 
pote stăpâni mai bine. Indemne-i a 
îmbrățișa carieri de acelea, pe cari 
să potă ajunge la gloriă și avere, 
er nu să-i arunce orbesce în pră
pastia cancelariilor, unde nu-și vor 
pută găsi nici liniștea sufletului, nici 
mulțumirea inimei.

Națiunea română n’are lipsă de 
proletari inteligențl, ci ei îi trebuesc 
bărbați independenți, cu stare înflo- 
ritore, cari să facă ondre poporului 
și să nu fiă avisați la grația celor 
de sus. De acâsta dorim noi să țină 
semă părinții români, cari cu sfîrși- 
tul acestui an școlar au să hotă- 
reșcă asupra carierei fiilor, dela ale
gerea căreia atârnă fericirea și in
dependența lor.

Cursele dușmanilor.
Săptămâna acâsta am avut du

rerea, de a vesti cetitorilor noștri 
un cas de nouă prigonire, ce oblă
duirea ungurescă a pus la cale în 
potriva așezămintelor nâstre de cul
tură din Blașiu.

Cașul, pe scurt, este următorul : 
Tinerii maturisanțl din Blașiu s’au 
fotogratat înainte cu câte-va săp
tămâni, având în mijlocul lor și pe 
profesorul de clasă, d-1 Ciriac B. 
Grroze. De-asupra tabloului frumos, 
ei să fi pus inscripția: „Venin vom 
lua, în foc ne vom scălda pentru 
idealul național “.

Foile unguresc!, avend cunos- 
cință despre acâstă întâmplare ne
vinovată, au dat alarmă în lume, 
strigând cu nerușinare, că se pră- 
pădesce statul și cerând, ca să se 
introducă cercetare contra studen
ților și a profesorului lor.

In urma acesta ministrul de 
justiție unguresc a voit să pornescă 
cercetare prin fiscalul Csiki din Alba- 
Iulia, er ministrul școlelor, Wlassics, 
a dat un ordin, prin care amână esa
menele de maturitate.

La rândul seu Consistorul din 
Blașiu, în frunte cu I. P. S. Sa Me- 
tropolitul Mihalyi, au cerut dela mi
nistrul de culte și instrucțiune pu
blică retragerea ordinului privitor 
la esamenele de maturitate. Afa
cerea s’a oprit de ocamdată aici, și 
nu seim pănă acji, ce întorsătură 
vor pute lua lucrurile în viitor.

Și acum încă ceva. Tot din 
Blașiu a venit scirea, că ministrul 
de interne Perczel a trimis un or
din la Blașiu, prin care desființâză, 
așa din bun senin, ori cel mult pe 
motive de nimica, casina românescă 
din Blașiu, er inspectorul Havas, tri
mis pentru esamenele de cualifica- 
țiune ale învățătorilor, a respins pe 
mai mulți tineri dela esamene din 
pricină, că nu sciu unguresce, ca el.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Din viața regelui Carol.
In editura tipografiei „Lupta11 din BucurescI 

a apărut deja în anul trecut „Memoriile regelui 
Carol al României11 scrise în formă de diar, de un 
martor ocular. Reproducem peutru adl partea în 
care se istorisesce în ce chip „prințul Carol11, ales 
la 1866 de domnitor al României, și-a făcut călă
toria din Viena pănă la Bucurcscl.

La 17 Maia, diminâța la 6*/2 ore, tre
nul ajunsese la Viena. Emoțiunea prințului 
crescu, vădend mișcarea uriașe din marea 
hală a gărei plină cu soldați. Se coborî 
repede din vagon și se grăbi, învălit în 
manta, cu sacul de călătorie în mână spre 
ieșire. Ajunse nesupărat, deși trebui să 
trecă pe lângă mulți generali austriacl, 
dintre cari pe mai mulți îi cunoscea 
forte bine din campania dela 1864 din Si
lesia. Mulțămi lui Dumnedeu, când se vădu 
în sfîrșit într’o trăsură de pieță, și po
runci birjarului să mâne repede. Abia mai 
târdiu îi spuse, să-l ducă la gara Pestei; 
îndată sosiră acolo și însoțitorii săi cu ser
vitorii și bagajul.

Când prințul, dejunând în sala de aș
teptare cu însoțitorii săi, le comunică și 
i-se comunicară și lui întâmplările și teme
rile reciproce, se simți relativ mai sigur; 
totuși cele două cesurl cât mai avea să 
aștepte pănă la plecarea trenului, i-se pă
rură lungi. Ieși să privescă gara grandiosă; 
și aci era o viuă mișcare din causa trans
porturilor de trupe, și âr cuprinse pe prin
țul neliniștea, că în cele din urmă totuși 
putea să fiă recunoscut. In sfîrșit cele 
două ore trecură și prințul se urcă de-o- 
dată, însoțit de d. de Verner, într’un va
gon de clasa a doua destul de murdar; d. 
de Mayenfisch se urcă în clasa întâiu. Vre
mea era aspră, 4 grade R.; un vânt ghiă- 
țos sufla.

Pe la 11 ore trecu trenul pe la Pres- 
burg, apoi se zări din depărtare Gran, re
ședința primatelui Ungariei, cu biserica ei 
cea mare. Mișcarea, ce se observa pe la 
gări era interesantă pentru prințul: în 
multe locuri cântau tarafuri de lăutari, și 
Ungurii în hainele lor cu ceaprazurl ne
gre, tăceau o impresie ■'C mi mereejetori 
in ei.

La Pesta se ajunsese pe la 5 ore; 

gara era plină de trupe, cari așteptau să 
fiă transportate la Viena. Prințul profita 
de oprirea de două câsurl, ca să mânâce 
ceva în restaurantul înghesuit de omeni, 
unde Ungurii discutau politică cu mare 
vioiciune.

Apoi trenul plecă mai departe peste 
Czegled și Seghedin. Noptea era rece și 
urîtă, ca și cea trecută, în zori de zi că
lătorii ajunseră la Timișora; și aici aștep
tau la gară transporturi numărose de mi
litari.

Vineri, 18 MaiU. — Diminâța la 9 
ore prințul sosesce, cu însoțitorii lui, la 
Baziaș, ultima stațiune a căilor ferate aus- 
triace. Orașul e lângă Dunăre; țărmul cel- 
T-alt e sârbesc.

Trenul trebuia să aibă legătură cu 
vaporul accelerat de pe Dunăre în jos; din 
causa transporturilor mari de trupe însă, 
cari se făceau și pe apă, vaporele nu mai 
umblau regulat; se spuse călătorilor, că 
cel mai apropiat vapor avea să plece Du
minecă înainte de amedi, și nici acesta cu 
siguranță!

Ast-fel' prințul fu condamnat să ră
mână două dile în acest orășel, pe când 

pe fiă-care ces petrecut în Austria, cres- 
cea primejdia să fiă descoperit, și cu fiă- 
care di de întârdiere puteau să se ivescă 
pentru noua lui patrie cele mai grele com- 
plicațiunl. Sorta, care avea să-i ceră încă 
atât de puternice dovedi de stăruință și 
răbdare, îl puse aci, la pragul nouăi sale 
vieți, pentru întâia oră la probă,

Abia găsiră, prințul și suita lui, un 
adăpost la un hotel murdar. Ca să evite 
d a atrage atenția cui-va, nu arătară a-se 
cunosce între dânșii; d. de Mayenfisch și 
locot Linche rămaseră cu totul separați.

Se telegrafeză domnului Aepli la St. 
Gallen, ca să facă cunoscut la Diisseldorf, 
părinților îngrijațl, cari numărau fiă-care 
căs, întreruperea călătoriei.

Deși era o vreme forte rea, — bătea 
un vânt rece, — prințul întreprinse o 
plimbare pe țărmul Dunării și visitâ o mi
că biserică ortodoxă. Locuitorii ținutului 
acestuia sunt în parte Români, și țăranii, 
așa să spuse prințului, au întocmai portul 
celor din Valahia, ceea-ce firesce îl inte
resa extra-ordinar de mult.

Sera, întrega societate cina în oda
ia, care servia de restaurant și unde se



Pag. 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 130—1895

Va se flică trei miniștri s’au 
aruncat de-odată asupra Blașiului 
cu nisce apucături viclene, cari în 
același timp sunt și atentate teme
rare asupra celui mai vechiu insti
tut de cultură românesc, sperând, 
că prin ispite și amenințări îi va 
succede oblăduirei unguresc!, se în
curce superioritatea bisericescă pusă 
a veghia peste școlele din Blașiu și 
se dea o lovitură de morte șcdlelor 
românesc!, cari în curs de vecuri 
și-au împlinit cu sfințeniă misiunea 
lor culturală în mijlocul poporului 
român, răspândind lumină, deșteptând 
și crescând atâtea generațiuni.

Ori-ce om cu mintea sănetâsă 
pote vede, că întrâgă afacerea acesta 
e trasă de per din partea omenilor 
guvernului, car! au privit cu atâta 
răutate la înălțătărea și pacinica ma- 
nifestațiune a spiritului național ro
mânesc cu prilegiul serbărilor de in
stalare a noului metropolit. Apoi 
mai este sciut de tbtă suflarea ro- 
mânescă, cum așecjemintele nâstre 
de cultură și crescere din Blașiu 
sunt spin în ochii potrivnicilor noș
tri, și cum aceștia pândesc c’o sete 
diabolică ori-ce prilegiu binevenit, 
ca să sară asupra lor și se le ni- 
micâscă.

Etă de ce s’a pus la cale acestă 
cursă viclenă contra Blașiului, din 
incidentul unei inscripțiun! nevino
vate pe-un tablou fotografic. Picem 
nevinovată, pentru-că, ce crimă este, 
când cineva spune, că va lupta, se 
va jertfi pentru idealul național? 
Ideal național are fiă-care popor: 
are Nemțul, Ungurul, Slovacul, Șer
bul, ca și Românul. Idealul națio
nal al Românului este, ca el să se des- 
volte, să progreseze, să ajungă pe 
aceeași trep'tă de cultură și civili- 
sațiune alături cu alte popăre lumi
nate; idealul lui este se fîă și ră
mână pentru toți vecii, ceea ce l’a 
lăsat Dumnecjeu: adecă Român în 
tote manifestațiunile vieții lui pu
blice și private.

Se păte, ba vedem chiar, că oblă
duirei ungurescl nu-i vine la soco- 
telă cultivarea acestui ideal al Ro
mânului, și nu de ieri de alaltăieri 
dușmanii noștri naționali umblă cu 
gândul nebun, de a-ne contopi în 
seminția lor, de-a face să încetăm a 
mai fi Români în trup și suflet.

Der nu este scopul nostru a 
vorbi acum pe larg asupra inciden
tului din Blașiu, nici a discuta în 
legătură cu acesta despre: ce înțele
gem noi sub idealul național.

Ajunge să fiă arătat de astă- 
dată numai asupra vrășmășiei, cu 
care cei dela putere se portă în po
triva năstră, și se constatăm încă 

odată, ca de atâtea sute și mii de 
ori, că se pare a nu mai fi în ei 
nici schinteiă de dreptate, nici umbră 
de adevăr, nici grăunte de justițiă 
și egalitate, când e vorba de noi 
Românii.

Stările din Austria.
In „revista politică11 din Sâmbăta 

trecută am spus cetitorilor noștri de 
Duminecă, cum în cealaltă parte a 
monarchiei, în Austria, e pe cale 
de-a isbucni o crisă ministerială.

Crisa acâsta a isbucnit deja în 
decursul săptămânei, sfîrșindu-se apoi 
pe calea numirei unui nou ministeriu.

Causa de căpeteniă pentru care 
a isbucnit crisa, este,, cum se scie, 
afacerea înființărei unui gimnasiu 
inferior sloven în orășelul Cilii din 
Stiria, locuit în mare parte de Nemți, 
apoi de 1500 Sloveni.

Una dintre partidele, cari se 
aflau în așa numita „coalițiune" din 
care a eșit guvernul-Windischgraetz, 
adecă partida stângei germane, nu 
voia odată cu capul să li-se dea Slo
venilor din numitul orășel un gim
nasiu. Nemții acestei partide c|ic> 
că dându-li-se Slovenilor un gimnasiu 
în Cilii, orașul va înceta a mai fi 
nemțesc și se va slavisa, mai ales, 
că împrejurimea e curat slovenă. •

Guvernul însă și-a dat cuvântul, 
că va ridica pe cheltuiala statului 
gimnasiul, și a declarat, că nu se 
simte de loc îndemnat a nu-șl ține 
cuvântul dat odată.

Din pricina acesta partida stân
gei germane a ținut o adunare în 
care a luat hotărîrea. că iesă din 
coalițiune, adecă nu mai vre să dea 
sprigin guvernului.

Mmisteriul Windischgraetz, vă
zând, că Nemții partidei stânge se 
încăpățineză și nu vor să țină semă 
de ceea ce cere legea și dreptate; 
apoi fiind-că prin eșirea lor din coa
lițiune posițiunea lui se slăbeece 
fârte mult și i-se creeză mar! greu
tăți tocmai acum, când are să lupte 
cu ațâț! dușmani, și-a dat dimisia, pe 
care monarchul a și primit’o.

S’a numit astfel un nou minis
teriu din următârele persone:

Ministru-președinte și de interne: 
contele Kielmansegg; ministru de hon
vezi: br. Welsersheimb (fost ministru); 
ministru polon: Jaiuorski (fost minis
tru); ministru de culte: Ritlener', de 
agricultură: Blumenfeld; de justițiă: 
Kral-, de comerciu Wittek și finanțe: 
Bohm-Bawerlc.

In noul guvern au primit titlu 
de miniștri numai ’Kielmansegg, 

Welsersheimb, Jaworski și Bohm- 
Bawerk ceilalți; sunt numai „con
ducători de ministerii“.

Festivitățile dela Kiel.
Serbările arangiate din inoidentul des

chidere! canalului din marea nord-ostică, 
și-au luat înoeputul cu diua de 19 1. c. îm
păratul Wilhelm și-a dat totă truda, oa fes
tivitățile să decurgă grandios și în ordine, 
invitând deja de mult flotele tuturor sta
telor maritime, ca să ia parte la deschi
derea canalului, construit parte din punct 
de vedere strategic, parte din punct de ve
dere comercial. Tote statele și-au și trimis 
representanțl la sărbătârea dela Kiel, ba 
nici chiar Francia n’a refusat invitarea.

Deja în 18 o. sosiră o mulțime de 
principi și persone înalte din tbte țările, 
ca să asiste la festivitățile imposante. îm
păratul Wilhelm fu primit la Hamburg cu 
mare entusiasm, și de-aci merse la Kiel, 
unde îi fură presentațl comandanții și șefii 
flotelor străine. După presentarea oficială 
se dădu ud mare prânfl în casa sfatului din 
Hamburg, la care luară parte toți dignitarii 
mai înalț! presențl. La alocuțiunea prima
rului din Hamburg, Lehmann, împăratul 
răspunse, accentuând politica sa de pace. 
Săra a fost mare iluminația, care mai ales 
avea aspect grandios la țărmurii mărei, unde 
tote năfle erau iluminate.

Alaltăerl a fost fliua adevăratei festi
vități. Deja des de diminâfcă tot ținutul de 
lângă Hamburg, Brunsbuttel, Grunthal, 
Rendsburg, Holtenau și Kiel furnica de 
omeni. Trece» ea corăbiilor prin canal a de
curs după program; au trecut în total 22 
de năi; cel din urmă a fost avisul olandez 
„Alkmaaru la 12 ore a. Vaporul „Hohen- 
zollern^, pe care era și împăratul Wilhelm, 
a fost întâmpinat din tote părțile în de
cursul treoerei cu strigăte entusiaste de 
„Hooh!“ și „Urrah!“ pe când tote mu- 
sicele cântau. Urmară vaporele rusescl, spa
niole, svedice, norvegice, austriaee, englese 
etc. Se anunță ca un inoident interesant, 
că pe vaporul francos „Surcouf^ soldații 
de marină steteau în ordine, dâr cu fețe 
seriose și cu capete plecate. Cine-va din 
publicul spectator strigă „ Vive la repu- 
blicque!il (Trăâscă republica!) la care Fran- 
oesii răspunseră cu un zimbet ironic.

Un aspect imposant a oferit vaporul 
„Hohenzollern* când a eșit din canal. Pe 
podul de comandă a vaporului stetea sin
gur împăratul Wilhelm în uniformă de ad
mirai, ou ordinul vulturului negru. Musicile 
începură a intona „Heil dir im Sieges- 
kranzu, un strigăt general de „urrah !“ ră
suna prin aer din tote părțile și împăratul, 
a cărui stătură se vedea din depărtare, 
salută milităresce. La porunca lui, tote va- 
porele de resbel dădură 21 salve de salut 
în onorea reginei Angliei care în Londra 
chiar în acesta cji îșl serba jubileul al 58-lea 
an de domniă.

Toți prinții se adunară apoi la dejun 
pe coperișul vaporului Hohenzollern. Cu 
acesta se fini serbarea oficială.

0 voce germană despre „Kulturegy- 
let“-urî.

Din incidentul adunărei recente 
din Odorheiul sâcuesc a „Kulturegy- 
Ze/“-ului maghiar transilvănân, cj.ia.rul 
german „ Mtincliener Allgemeine Zei- 
tung“ scrie următorele:

Cine esamineză legile școlare aduse 
dela 1879 încoce, apoi ordinațiunile minis
teriale referitore la scole, planurile de în
vățământ, cărțile de scolă, disposițiunile 
etc., acela ușor se pote convinge, că aci 
intențiunile de maghiarisare formăsâ un sistem 
la a cărui realisare se lucră cu cel mai mare 
zel. Cât de considerabile sunt mijlocele 
materiale, cari stau la disposițiunea „Kul- 
turegylet“-urilor răspândite ca o rețea prin 
țâră, o dovedesce deja singurul fapt, că 
„Kulturegylet“-ul ardelen în decursul asis
tenței sale do tjece ani a adunat o avere 
de 1.168.000 florenl; numai anul trecut s’a 
sporit averea cu 80.000 fl. Comitatul Săt- 
marului și alte municipii au avut chiar și 
îndrăsnela, de-a îngreuna poporațiunea ne
maghiară cu o dare escepțională pentru 
„Kulturegylet“-url.

Deci, ast-fel Nemaghiarii au de-a aco
peri din buzunarul lor și spesele desnaționa- 
lisărei lor! Și succesul, mai ales prin orașe, 
nu se pote denega; o mare parte dintre 
cetățenii germani și aprope totă jidovimea 
din Ungaria a căcjut victimă maghiarismu
lui. Der tote aceste resultate la aparință 
însemnă totuși puțin în fața faptului, că 
partea preponderantă, simburele sănătos al 
naționalităților nemaghiare, se opune în 
luptă continuă și crescândă atacurilor ma
ghiarismului desnaționalisător. Opunerea 
acâsta nu rămâne fără reacțiune: eu cât 
șovinismul maghiar pășesce mai dur, mai 
intolerant și mai agresiv, cu atâta națio
nalitățile amenințate se apără mai energic. 
Căci nici una din aoeste naționalități nu 
are voia și aplecarea de a-se nimici pe sine 
și a-se preda victimă moloehului șovinist 
maghiar.

SCimiE OiLEL
— 10 (22) Iunie.

Faptă de binefacere. D-l N i c o 1 a e 
D u m b a, membru în camera seniorilor 
din Viena, care a făcut și o frumosă do- 
națiune fondului Carol-Elisabeta pentru aju
torarea țăranilor din România, a dăruit, cu 
ocasia jubileului alegerii sale de 25 ani ca 
depatut în dieta Austriei-de-jos, suma de 
200.000 corone, din al căror venit să se în- 
grijescă orbii și săracii din cercul elec
toral.

— o—
Greva din Reșița. Opt sute de luoră- 

torl dela minele din Reșița (Banat), s’au pus

adunau și funcționarii din Baziaș, începând 
a discuta politică. Se vorbi și despre ale
gerea prințului Carol de Hohenzollern la 
tronul României și mulțl să esprimară în 
chip forte puțin plăcut despre acest eve
niment: „Noul prinț va deveni tot atât 
de imposibil, ca și Cuza“.

„N’o să trecă mult ș’o să-l gonâscă 
Românii și p’acesta!“ și altele d’acestea. 
Unul ceti dintr’o gazetă, că Turcii ar fi 
năvălit în România și că ar fi fost câte-va 
lupte.

Prințul asculta cât-va timp la con
vorbirea societăței, care-’șl da forte multă 
importanță; apoi se retrase să dormă în 
odaia, ce i-se dase, și care era forte mur
dară.

Sâmbătă, 19 Maia. — Totă diua prin
țul scrise scrisori; redacta și telegramele, 
pe cari avea de gând să le espedeze în
dată după sosirea sa pe teritorul româ
nesc.

Simțindu-se în nesiguranță, rămase în 
odaia lui, cu atât mai mult, că tocmai so
sise, trecând pe acolo, un vapor cu forte 
mulțl pasageri, ce mergeau spre Bel
grad.

Sera întâlni er în restaurant societa
tea din diua trecută, care începu er o con
vorbire tot atât de neplăcută.

20 Maiu, Rosaliile, după călindarul 
apusan. — piua de sărbătore se anunță 
plină de speranțe bune tînărului prinț; 
vaporul din Belgrad sosi, ca să-l ducă, pe 
Dunăre în jos, în noua lui patrie, unde-1 
aștepta seriosa misiune a vieței sale, pe 
care șl-o impusese.

Deja dela 8 câsurl diminâța se insta
ll pe vapor. La 9 câsurl sosi, cu totul pe 
neașteptate, Ion Brătianu, cu trenul acce
lerat dela Pesta; venia direct din Paris 
fără nici o întrerupere.

Domnii din suită îl însciințară ime
diat despre presența prințului și îi spuseră, 
că de o cam dată avea să se prefacă a nu 
cunosce de loc pe tînărul prinț.

Pe la 10 ore în sfîrșit vaporul porni; 
prințul Carol se instala în clasa a doua, 
cu totul separat de însoțitorii săi și în 
mijlocul unei societăți din cele mai ordi
nare. Intre nisce sacurl și lăcjl de bagaj 
scrise prințul României împăratului Fran- 
cisc Iosif, prin statul căruia tocmai trecuse 
incognito, — că a primit corona română 

fără nici un fel de intenție dușmănosă față 
de Austria, și că dorea să rămână în cele 
mai prietinescl raporturi cu puternicul stat 
vecin.

La Orșova, unde călătorii sosiră la 1 
și jum. ore, trebuiră să trecă pe un va
por mai mic din causă, că apele erau scă- 
dute. Prin Porțile de fier călătorii ajunse
seră la Verciorova. — Aci prințul ajunse 
la granița României, marcată de cursul 
rîului Cerna: vânători grănițerl români în 
mantale sure stăteau de sentinele.

Pe la patru cesurl se zări Turnu-Se- 
verin, cel dintâi oraș român!

Nu fără palpitație privi prințul Ia 
acest orășel modest, clădit pe o colină și 
având în dos ramificațiile Carpaților. — 
Noua-i patriă era în sfîrșit aci!

Abia acum părea a’șl veni în fire; 
abia acum îșl dete deplină socotelă de ma
rele pas, pe care’l făcuse, de greua răspun
dere, pe care și-o luase — der curajul nu 
și-l pierdu, nici decum !

Pe când prințul Carol era cufundat 
în gândurile-i grele, vaporul ajunse la pun
tea de debarcare deia Turnu-Severin. Făr’a 
se preocupa de însoțitorii săi, el voi să pă- 

răsescă numai decât vaporul; der căpita
nul îl opri observându-i, că biletul îi era 
pentru Odessa și întrebându-1 de ce voia 
să se cobore aci. Prințul răspunse, că voia 
să se cobore numai pentru câte-va mo
mente.

Intr’acestea loan Brătianu și locote
nentul Linche se apropiaseră și dădeau 
zor prințului, ast-fel că acesta sări repede 
pe puntea de debarcare, părăsind vaporul.

Indată-ce ajunse pe uscat, Brătianu 
scose pălăria, făcu front în fața prințului 
său și îl rugă să se urce în una din trăsu
rile, cari steteau gata. In acel moment 
prințul audi pe cine-va esclamând îndără
tul lui: „Pe Dumnedeu, decă n’a fost ăsta 
prințul de Hohenzollern!14 — Era căpita
nul vaporului, care din fericire îl recunos
cuse cu un minut prea târcliu.

Brătianu, salutat cu mult respect de 
funcționarii rurali români, trecu cu prin 
țul prin mijlocul publicului, care fiind (ji 
de Duminecă, să strînsese forte număros, 
ca să casce gura la vapor; mulțimea pri
vea uimită la cei ce debarcaseră și cari 
se vedeau a fi din străinătate; nu bănuiau 
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în grevă. Intre lucrătorii greviști sunt 
forte mnlțl români bănățeni: ei s’au pus în 
grevă din causa lefurilor force mici și a 
grelelor condițiunl de muncă. Sunt osân
diți a lucra în mine câte 16 și 18 ore pe 
di și afară de asta lefurile li-se plătesc ne
regulat, 8 fi. pe săptămână, și li-se rețin 
mereu câte 1 și 2 florini pentru fel de fel 
de amende. Directorul minelor a concen
trat tdtă gendarmeria din împrejurime pen
tru a sili pe lucrători să reintre în mine. 
Lucrătorii nevoind a se supune, directorul 
a strigat gendarmilor, să-i silâscă cu baio
neta la lucru. InfuriațI de acestă brutali
tate, lucrătorii cu nevestele și copiii lor au 
năvălit asupra casei directorului spărgând 
t6te geamurile. Gendarmeria a făcut us de 
arme, rănind pe mai mnlțl lucrători și îm- 
pușcând doi copii de câte 14 ani. S’au 
arestat vr’o &0 de lucrători. Direcțiunea 
fiindu-i temă de o răsoolă a telegrafat după 
ajutorul forțelor militare din Lugoșiu. 
A doua di au sosit din Lugoș două com
panii de linie. Lucrătorii erau adunați pe 
câmp și discutau ou linisce cele petrecute 
în ajun, împreună cu un mare număr de 
săteni din comunele române învecinate. Di
rectorul împreună cu un maior și cu co
mandantul gendarmeriei, urmați de cele 
două companii și de un mare număr de 
gendarml, s’au dus în cuartirul lucrătorilor 
și i-au provocat să reintre în mine. Luoră- 
torii au refusat pănă când nu li-se vor re
duce orele de lucru la cel puțin 10 ore pe 
di, îmbunetățindu-li-se în același timp sa
lariile.

-o —
La cestiunea matriculelor de stat. 

Ministrul de interne Desideriu Perczel a 
îndreptat cătră tote comisiunile adminis
trative a tuturor comitatelor o circulară pri- 
vitore la cestiunea purtărei matriculelor, 
în care circulară ministrul face următbrele 
observațiunl: In interesul unității și per- 
fecțiunei la ținerea în evidență a matricu
lelor, ar fi de dorit, că fiă-care purtător 
de matricule a nascerilor și deceselor să 
fiă după putință încredințat tot-odată și cu 
purtarea matriculelor cununiilor. In cașuri 
când însă din diferite cause unul și același 
individ, nu va fi în stare și nu va avă ap
titudinea de-a împlini ambele funcțiuni, 
atunci ne basa recomandărei comisiunei, mi
nistrul va numi un purtător de matricule 
separat, eventual un substitut.

—o—
Cale ferată în părțile Zarandene. 

„Revistei Orestiei11 i-se serie din Brad : In 
4 a. 1. c. a fost aici directorul societății 
pentru drum ferat „Kbrosvolgyi14. A con- 
chiămat pe proprietarii din Brad la o con
sultare , oerendu-le spriginul pentru conti
nuarea liniei ferate dela Hălmagiu pănă 
la Brad. Societățile de mine germane au 
promis ajutorul de 20.000 fl., proprietarul 
Pataky a oferit 8 jugăre de pământ pentru 
stațiune ș. a. Ceilalți după voiă au oferit 
ajutâre mai mici. Pe Octomvre a. c. va 

circula trenul pănă la Hălmagiu, er pe 
tomna anului venitor va fi adus pănă în 
Brad, ultima stațiune de-o camdată. Fără 
îndoială Bradul se va ridica mult, deve
nind loo oo merci al și pentru munți; dru
mul Buceciului va fi luat de stat și regu
lat. Dâr vor fi și desavantagii: ne vor co
pleși străinii, mai ales Jidanii, eră parte 
mare din țăranii, cari au singurul isvor de 
câștig cărăușia — va perde mult.

—o —
Ruptură de nor. Din Budapesta se 

anunță în 20 spre 21 noptea, o mare tem- 
pestate a bântuit în împrejurimea orașului. 
Era cam pe la miecful nopții, când s’au- 
<jiră durduiturl grozave, și fulgerul lovi și 
în câte-va edificii aprindendu-le. O ploiă 
mare cădu asupra orașului și omenii în 
curând observară, că e ruptură de nor. Fur
tuna a ținut 5 ore întregi, pricinuind pa
gube însămnate.

—o —
Trei milione moștenire. Este vorbă 

de o moștenire, oe mai multe familii află- 
tdre în cea mai mare sărăciă, o să pri- 
mescă în timpul cel mai scurt. George 
Pomuțiu, de origine din Giula (comitatul 
Aradului) emigrase în America, unde prin 
unele întreprinderi succese și-a agonisit o 
avere de trei milibne. Au trecut mai mulțl 
ani de la mortea „unchiului american14, și 
abia acum, după mai multe încercări și 
procese, a succes moștenitorilor de a fi re- 
cunoscuțl ca atari. In curând unii dintre 
aceștia, însoțiți de advocatul lor Dr. Franko, 
o să mergă ia America să iee în posesiune 
moștenirea.

— o —
Proces de pressă. AstădI se ține îd 

Budapesta pertractarea în procesul de pressă 
al clarului „Olvasd14 pentru un articol pu
blicat în Aprilie c. îndată după atentatul 
asupra monumentului Hentzi și intitulat 
„Pusztuljon el!“ (Să se prăpădescă !) Arti
colul încriminat conține agitare a națiunei 
ungare contra legăturei cu cealaltă jumă
tate a monarchiei, și autorul articolului este 
advocatul Dr. Zoltan Takâcs.

— o —
Cununiă. D-l Dr. Ioan Popescu, advo

cat în Reghinul săsesc, și d-ra Sidonia Cri- 
șianu, fiica d-lui Eugen Cnșianu, mare pro
prietar în Bercheșul de Câmpiă, se vor cu
nuna la 1 Iulie n. c. în biserica română gr. 
cat. din Reghin. — Adresăm sincerile nbs- 
tre felioitărl părechî!

—o —
0 crimă în Bucurescl. Intr’una din 

serile trecute pe la orele 11, patru calfe 
de cismarl în etate de 18-20 ani treceau 
cântând prin strada Pandurului. De cea- 
l’altă parte a stradei veneau tot cântând 
doi lucrători de la fabrica de nasturi a 
D-lui Kohlert din șoseaua Mihai Bravul Nr 
121, anume Nicolae Teleanu și Johann 
Gotfried. El cântau nemțesce.

Cele patru calfe de cismarl, anume 
Costică Dumitrache Pantazia, Savu Ionescu 
Nae Enache Marin și Iancu Șerban, fiind 

dispuși de bătae, au început să înjure pe 
cei-l-alțl.

- Hai să-i batem, — striga Costică 
Pants zia.

Și toți patru tovarășii să reped asupra 
celor doi lucrători, cărora Pantazia le striga:

— Ce cântați unguresce, măi, în țera 
românâscă? — și poc în capul unuia cu 
un baston de corn cu plumb la capăt. 
Pantazia dă mai multe lovituri în capul 
lui N. Teleanu, până când bastonul s’a rupt.

Răcnind de dureri, Nicolae Teleanu 
scoate un cuțit din brîti și-l înfige drept 
în inima lui Pantazia. Acesta a avut încă 
atîta vreme, ca să strige:

— Săriți băețl, că mă omoră.... Ah, 
sunt mort! — și nenorocitul cade jos scăl
dat într’un lac de sânge.

Criminalul și tovarășul săQ, profitând 
de întunerecul nopții, aii șters-o repede 
fără să fie observați.

Tovarășii victimei au avisat imediat 
pe comisarul secției 40, anume Constanti- 
nescu.

După vr’un sfert de oră sosesc ins
pectorii Laptew și Lipatti, căpitanul Solo- 
monescu și vr’o 10 sergenți.

Cadavrul a fost ridicat și transportat 
la morgă.

S’au început cercetările.
Tovarășii victimei n’au putut să dea 

nici un indiciu asupra criminalului, căci 
fiind întunerec, nu l’au putut vedea bine. 
Căpitanul Solomonescu găsesce, însă jos o 
pălărie, o ridică și vede, că a fost cumpă
rată din Brașov. Pe basa acestui indiciu 
s’au început cercetările, presupunându-se 
că criminalul trebue să fie un ungurean.

D-nil inspectori Lipatti și comisarul 
Constantinescu, însoțiți de (joc© sergenți, 
au plecat să facă o inspecție prin cârciume 
Intr’o cârciumă ei au găsit stând singur 
la masă pe Gottfried, tovarășul crimina
lului. Acesta a mărturisit numai de cât că 
criminalul s’a dus acasă la fabrica de nas
turi a D-lui Kohlert din șoseaua Mihaiîl- 
Bravul.

In adevăr, criminalul a fost găsit a- 
colo și fără nici o presiune seu amenințare 
a făcut o mărturisire completă.

Criminalul a fost arestat.

Colonisâri cu elemente romanice.
In „Cooperatorul Român11 din Bu- 

curescl dela 1 Iunie v. cetim urmă- 
ti5rele:

Avem convingere nestrămutată, că nu 
va trece un pătrar de secol și acest vis va 
deveni o realitate.

Dintre noi câți cunoscem puțină isto
rie, seim, ca teoriștii străini (fiă-ml permis 
pentru respectul nenorocirei istorii să nu-i 
mai amintesc) susțin în teoriile lor, că 
„neamul Țârei Moldovei nu se trăgănâză din 
„Țera Italiei14, cum cjice nemuritorul Miron 
Costin în Cronicile sale.

Precum mărețul Danubiu plâcă din 
Occident spre Orientul Europei, și precum 
Oltul alunecă de pe panta falnicilor Car- 
parțl spre câmpi’le dunărene, așa și valurile 
popârelor romanice au curs de secole spre 
aceste locuri binecuvântate.

Istoria ne povestesce emigrațiunile din 
mai multe timpuri spre țărmurii Dunărei 
de jos, fiă în masse, fia risipite, pănă în 
Zilele nostre, alimentând astfel necontenit 

elementul italian din Orient, reînsuflețind 
și reîntineririd coloniile și virtuțile Romei 
antice.

După retragerea nenumăratelor horde 
barbare, Genovesii și Venețianii emigrară 
din nou în Provinciile Danubiano, aducând 
ou ei civiiisația Oooidentului, fundând colo
nii, identifioându-se, perZându-se cu noi și 
între noi.

Mai târZiu, când torenții Semilunei 
rupseră zăgazurile Orientului, înaintând cu 
furie sălbatică spre centrul și Occidentul 
Europei încremenită de spaimă — de-odată 
acești torențl se opriră în loo, retrăgându- 
se înapoi, refrângându-se, sfărâmându-se 
ca de nisce stânci colosale; aceste stânci 
uriașe erau piepturile legionarilor romani. 
Uu entusiasm de bucurie și admirare in
descriptibilă erupse atunci din sînul între- 
gei creștinitățl.

Creștinismul era salvat.
De atunci Statele Italiei îndeosebi, 

puseră cel mai mare preț pe amiciția Ță
rilor Române, ajucându-le moralminte și 
materialminte.

In acel timp Italia era patria artelor 
și sciințelor, mai tote curțile Domnilor și 
boerilor români aveau doctori, profesori, 
artiști și omeni cu sciință din Italia. Am 
avut măeștri de arme, căpitani și chiar 
principi italieni. Lăoomia și discordia aduse 
căderea aoestei epoci înfloritore.

Nu străinii au fost causa aoestei de
cadențe a Țârilor și poporului român: am 
fost noi!

Nu străinii au fost inimicii noștri cei 
mai mari, am fost noi!

După o epocă strălucită de renasoere 
și înflorire, urmâză o epocă negră de umi
lință și amorțire: nu se mai aude sgomo- 
tul armelor, sunetul fanfarelor, strigătul de 
victorie.

Nu se mai vede cușma împodobită cu 
pene și pietre scumpe, nici uniformele scăl
date în fire pe aur, nici armele străluci- 
tore.

Nu se mai aude dulcea, poetică și re- 
sunătârea limbă românâsoă: se aud însă 
țipete, gemete, plâDsete și suspinurl înă
bușite...

Se aude o limbă neinșelesă și urgisită... 
Se văd tombaterele în locul cușmelor, și 
haine mueresol în locul costumelor marțiale. 
Poporul român părea, că nu mai esista.

Acestea sunt progresele vâcului XVII 
și XVIII în Țările Române. Der precum 
trec tote, așa trecură și aoeste timpuri de 
tristă aducere aminte.

In vâcul al XIX, ca printr’o minune 
dumneZâscă, de-odată el renăscu. La sorele 
dulce al libertății, 12 milione de Români 
răsăriră, ca din pământ, cum răsar florile 
primăvara după o ernă siberiană.

Francia, sora nbstră cea mai mare, 
nobila și generosa Francie, ne dete oea 
d’intâih, dulcea îmbrățișare frățâscă.

Ș' nemul românesc încă nu a răsărit 
pretutindenea... el are să mai răsară...

însă deloc, că avea în mijlocul lor de prin
țul nou ales.

Prințul Carol, însoțit de Brătianu, 
porni direct spre prefectură. Domnii de 
Mayenfisch și de Verner, după-ce luară 
disposițiile necesare pentru bagaj, urmară 
și ei acolo cu locotenentul Linche.

Prefectul rămase, ca și cădut din nori, 
când Brătianu îi spuse cine era tînărul 
bărbat cu care sosise. Se hotărî să se păs
treze încă incognitul prințului, de ore ce 
erau temeri, că trupele turcescl concentrate 
sub comanda lui Omer-pașa la Rusciuc, 
puteau să trecă Dunărea și să pornâscă 
asupra Bucurescilor, auclind că prințul Ca
rol a debarcat în țâră.

Brătianu se duse la stația telegrafică 
să anunțe guvernului provizorl din Bucu
rescl sosirea prințului. Răspunsul miniștri
lor, care sosi numai decât, era o rugare 
ca domnitorul să-’șî continue fără întâr
ziere călătoria spre capitală, ca să prevină 
eventuale turburărl.

La telegrama de salutare a prințului 
Carol cătră locotenenții domnescl, aceștia 
răspunseră cu felicitările cele mai cfildu- 
rose; îșl esprimau bucuria, că prințul' lor 

liber ales sosise în sfîrșit în mijlocul lor.
Prințul Carol făcu apoi, însoțit de pre

fectul care vorbia franțuzesce, o scurtă 
plimbare prin oraș, care făcu o impresie 
de comună cam neglijată prințului, care 
venia direct din apusul îngrijit și împo
dobit.

Reîntorcendu-se la prefectură, găsi 
acolo adunate autoritățile orașului; căci 
scirea despre sosirea lui străbătuse într’aceea 
ca fulgerul prin oraș. Primirea, care n’avu 
nici un caracter oficial, se făcu repede, de 
ore-ce caii de poștă așteptau deja la scară 
și călătorii voiau să și mănânce mai ’nain- 
te ceva.

La opt ore punct, prințul cu Brătianu 
se urcară în trăsura deschisă cu opt cai 
mici — însoțitorii germani urmară — și 
trăsura porni prin nopte cu o iuțelă tur
bată.

Inhămarea era mai mult decât primi
tivă ; în tot momentul se rupea câte ceva 
din hamurile subțiri, ca nisce fire de păian
jen. Cei doi poștilioni (nun urugii), din
tre cari fiă-care încăi. pe câte unul din 
patru cai, strigau și chiuiau într’una, ca 
ca să-’șî îndemne micile animale; în galo

pul cel mai sălbatic urcară, pe un drum 
șoselut, înălțimile de lângă Turnu-Severin, 
d’îndărătul cărora începe terasa Valachiei 
mici.

De două-orl în decursul nopții se 
schimbară caii, și pe la patru câsurl dimi- 
nâța ajunseră la rîul Jiu, unde trebui să 
se aștepte cât-va timp, pănă să se pregă- 
tescă pluta.

O câță desă și rece se răspândia din 
rîu, și prințul cu însoțitorii lui erau aprope 
înțepeniți de vântul ghiățos, care sufla 
peste ogore. Surugii traseră urechile cai
lor și le frecară ochii, — un mijloc, ce se 
obiclnuesce aci pentru a’i înviora.

După o așteptare de o jumătate de 
de ces, pluta, care fusese într’o stare din 
cele mai fragile, se drese cel puțin atâta, 
ca să potă fi trecuțl dincolo prințul cu 
suita lui; pluta resistâ curentului puternic, 
deși d’abia-d’abia.

In curând se crăpa de Ziuâ și în de
părtare începură a se zări turnurile Craiovii, 
capitala Valachiei mici, împresurată din 
tote părțile de coline verfll. Pe la 6 jum. 
prințul ajunse la linia de accise a orașului; 
aci îi aștepta sosirea o mulțime enormă, 

căci telegraful dusese în totă țâra vestea 
fericitului eveniment. Un ura! tunător și 
care nu mai voia să se sfîrșâscă, primi pe 
prințul, când trăsura i-se opri înaintea 
unui cort improvisat din crengi verZl (um
bros). Prințul ținu o cuvântare; el îșl 
esprimâ, în franțuzesce, bucuria că se află 
acum în mijlocul copiilor țărei sale; ulti
mele sale vorbe fură acoperite de esclam- 
ațil entusiaste și o adevărată ploie de flori 
și cununi cădu asupra tînărului prinț.

Apoi se luă un mic dejun; frigul nop
ții însă înghețase mâncările.

După un popas de % de oră, călăto
ria se continuă ; trăsura princiară fu escor
tată acum de două plutone de dorobanți 
(cavaleria milițienâscă în uniformă de hu
sari), după cari urmau nenumărațl călăreți 
și un șir nesfîrșit de trăsuri; în frunte 
mergea prefectul județului. Tot timpul cât 
trăsura trecu prin oraș, se aruncară mereu 
flori prințului de prin ferestre.

Dincolo de Craiova, alergarea nebună 
reîncepu de-a curmeZișul peste câmp. Cei 
opt călușei, cari trăgeau trăsura princiară, 
sburau în pocnetele de biciti și strigătele 
surugiilor; vremea era acum splendidă;
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La rândul ei Italia renăscută, poter- 
nică și conscie de misiunea sa, ne întinde 
mâna frățâscă, ca și în evul mediu; ea ne 
trimite și o mică parte din fiii săi în fiă- 
care an.

N'ar fi ore timpul se ne gândim la for
tificarea elementului nostru latin și la coloni- 
sarea terii cu elemente romanice?

Acum, când legea minelor & votată și 
țâra va avea nevoie de atâtea brațe si când 
lipsa artelor, industriei și cemereiului este 
așa de mult simțită, 6re solul României de trei 
orlmaimare, mai productiv și mai bogat de cât 
al Belgiei, nu va pute el să hranâscă de 
trei ori ațâți locuitori câți are- astădf?

Dâr âre posiția Belgiei situată între 
statele cele mai compacte și omogene, cu 
industria și artele cele mai desvoltate, se 
pote compara cu posiția României, așecjată 
la porțile orientului, înconjurată die popor» 
amice și consâDgene și când porțile aeestui 
Orient îi stau pururea deschise?

Nu mă îndoesc, că guvernanții noștri 
și toți omenii, cari doresc binele României, 
se vor gând ila aoâstă cestiuue: „Gestiunea 
colonisării cu elemente romanice*

Esemene la sate.
Agârbiciu, Iunie 1895.

On. Redacțiune ! A doua di de Rosalii, 
22 Maiu c., s’a ținut esamenul public la 
finea anului scolastic, în comuna nostră 
Agârbiciu, proto-presbiteratul gr. or. al 
Turdei. Ca comisar presidial a fost P. O. D. 
Petru Roșea, protopresbiter; au participat, 
în frunte cu comitetul parochial, întelegința 
și întreg poporul român din comună.

Se vede de timpuriu, că acâstă di va 
fi îndoită di de sărbătore înalțătore. Nu
mărul copiilor de față a fost 58, toți în 
vestminte sărbătorescl. Esamenul s’a început 
punct la 1 oră p. m. cu cântarea „împărate 
ceresc11, și a durat pănă la 6 ore sera. 
S’au esaminat toți elevii din tote obiectele 
de învățământ; răspunsurile au fost precise 
și uimitore din partea elevilor, satisfăcând 
întru atâta, încât publicul întreg a fost pus 
în mișcare. S’a făcut bun progres cu desp. 
I, II și III — dâr apoi cu deosebire desp. 
IV, V și VI din cetire, din gramatică, 
comput, istoria patriei și istoria biblică au 
întrecut așteptarea tuturor, așa că numai 
în scolele normale s’ar pute constata un 
asemenea progres. Cu un cuvânt, un astfel 
de esamen nici când nu s’a mai dovedit 
în comuna nostră. Deci în d-1 învățător 
Constantin Ciontea nu ne-am înșelat, când 
votul îi-l’am dat, și l’am ales în mod defi
nitiv, căci ne-a satisfăcut întru atâta, încât 
a dobândit încrederea deplină a întreg po
porului din acâstă comună; cu bucuriă vom 
jertfi pentru un astfel de învățător tot- 
dâuna tributul nostru.

De încheiare P. 0. Dn. protopresbiter 
a ținut o vorbire forte acomodată și pă- 
trundătore față de progresul observat, în
demnând pe d-1 învățător, ca și în viitor 
să lucre cu acest zel.

La copii, ca îndemn la diligință, Ji
s’au împărțit ca premiu 5 fi. din partea 
epitropiei bisericescl.

Uit poporean, ca participants

□in Surcovîna.
Nu este suiș,, fără coborîș.

Era pe la trei după amiacji. Tocmai' 
sfîrșisem de scris o epistolă la un prieten din 
ceea parte, și mă pregătiam să o duc sin
gur la poștă. Feciorul înhămase deja caii 
la trăsură și în aprope jumătate de âră 
trase la poșta din S...

Intrai în poștă și predai epistola am
ploiatului respectiv, care apoi îmi dăduse 
două epistole, ce toomai atunol sosise la 
adresa mea. Una era dela un cunoscut 
vechia, ce îmi făcea reproșuri, că nu i-am 
răspuns la vr’o două scrisori. Er’ a„ doua 
...ah! a doua, de n’așl fi cetit’o mai bine ar 
fi tost.

Un prietin de care eram legat din 
copilărie, ca un frate, îmi dăduse de scire, 
că în curând avea să se ’ntemple ou mine 
o schimbare mare.

— „Prietene11, îmi scria dânsul, „ur
sitele ți-au tors și ție firul norooului, dâr 
subțirel și pănă la jumătate, unde ți-l’au 
rupt, fără a-1 sfirși. Cuventul celor mari e o 
minciună, și cine se racțimă de el, are ocasiu- 
nea se se căiască apoi amar. Mâne îți voiu 
comunica mai pe larg de tâte. Al tău. 
Claudia*.

L’am înțeles. Soirea lui mă supărase 
forte mult. Nioi oă mai sciam, unde stăm» 
Mă dusei la trăsură și mă urcai în ea. 
„Mână, băete!“ diseiu, oa fără glas, fe
ciorului.

„Incătro Domnule r“
— Mână în cătro vedl cu ochii’. 

Apucă colea peste deal, oa să putem privi 
din vârful lui la lume, doră am putea o 
înțelege, căci ea voesoe să ne înțelâgău.

Și porni feciorul. Er eu dus pe gân
duri nici nu observai, că trecusem de mult 
dâlul și ne apropiam de Florescl. „Băete, 
mi-se pare, că am ajuns la Florescl?u

— Așa este Domnule!11
— „Ei bine, mână înainte și vei trage 

la Domnul Vintilă“.
Mai merse ca la 10 minute și am 

ajuns la prietinul meu Vintilă. Bat la ușă, 
dâr nici un răspuns. Hm, să nu fiă ore 
acasă prietenul meu, el, care s’a retras de 
la un timp de sgomotul lumei și petrece 
singur, ca cucu ?

0 să cerc. Deschid ușa și când colo, 
îl văd șecjând la masă cu capul răzimat de 
mâni, ca omul dus pe gânduri. El nici nu 
observase, că întră cineva la dânsul, căol 
gândul lui sbura departe, tăind trecutul. 
Ii dădui și eu pace. Dela un timp începu ] 
să ofteze, er de pe buze îi lunecau cu
vinte, cuvinte înțelese, pe cari le-am prins 
și eu ;

„Sărmana Arborosă! De când cu tăm- 
bălăul cel mare jidauo-policesc din much’a 

dealului, când mizerabilii i-au jucat jocul 
desbinării, ca gând' ca să salveze aoest 
petec de pământ pentru slavism,, pare-că 
nu-șl mai pote veni în> fire. De mult nu-șl 
mai vede fiii uniți la muDcă cinstită pen
tru mărirea și fericirea ei. Ea, care- a în
cărunțit în luptă și a v&4afc cu ochii, tram, 
deși văduvită, pețitorii se băteau pe un- cap 
de la dânsa, astădi răzimată în cârjă, ©f- 
teză din greu. Nu ofta, maică bătrână, nu 
despera. Mai racjimă-te odată în cârjă, ri- 
dică-țl capul și uite’n jur de tine, pote vei 
mai zări încă de aceia, ce-șl vor aduce 
aminte de timpurile acele, când ii legănai 
la sinu-țl drăgostos de maică și le poves
tiși din timpuri depărtate de vitejie 
română.

„Tu oftezi? Ah,, te înțeleg. Iți pare- 
rău după fiii tăi perduțff. iți- paie rău după 
Sirașnei, fiul tău iubit, pe care l’ai scăldat 
numai in scăldușcă de flori die bumbravă 
și gălbănușl de ouă, pe care l’ai înălțat 
să-l aibl de sprijin, aer- el te umilesce și 
te espune loviturilor dușmane. Nu plânge, 
el și-a lua răsplata.

„Te întristezi de Baciul, nepotul, oe 
l’ai. primit la sin drept fiu? Soiul CrecjușI, 
că faci un bine surorei tale năcăjite, dând 
fiului ei prot’a între fiii tăi. Dâr’ el s’a 
moscăcit, imfamul, și-a lăturea cu leahul 
Duzină lucrâză să-ți vadă pe fiii tăi mai 
mici, legați de sapă și lopată.

„Tu te scârbesc!, măicuță, că vedl pe 
unul din fiii tăi mezini impopoțindu-se, ca 
un păun și de dragostea penelor profanând 
mormintele bătrânilor 1 Cel ce l’a înălțat, 
singur s’a înșelat, ca și de Georgieș, căruia 
i-a pus corne, pewfru-ca nu putea vorbi, și 
în loc să împungă în dușman, alovitîntâiu 
în binefăcătorul său. Nu te scârbi de aceș
tia, căol cel-ce ne-a dăruit crucea, de mân
tuire, a petrecut mai multă scârbă și du
rere pentru prețul, ce l’a primit învățăcelul 
său iubit dela Archireul Caiafa.

„Lăcrimezi? Iți cunosc durerea, maică. 
Ai ajuns săvecjl, ce n’ai fi voit să vedl, și 
să audl, ce n’ai fi dorit să aucjl. Tu lăcri
mezi după Ștefănuca, ce a căcjut jertfă de 
boldurile înveninate aie calumniatorilor săi, 
fără să fi apucat a-i vedâ pedepsiți. El a 
murit, bunul, dâr sufletul său nobil trăesce 
între noi, cei-ce trăim, și ne arată calea 
pe care să pășim.

„Incâtă ou supărarea. Așa ți-a fost 
scris să vedl. Și încă multe vei vedâ în 
viâța ta. Mulțl fii buni s’or perde, și pe 
spinarea lor mulți rei s’or înălța. Tu însă, 
vei trăi, cât va trăi și lumea. Căci așa am 
cetit într’o carte veche: Fiica mea mai 
mică nu va peri nici când! Ca un copac 
răsădit în pământ gras, așa va fi viața ei. 
Copacul va cresce, ramurile lui s’or înălța 
spre bolta ceriului și în buecia lor, vor uita 
de trupina din care sug viață. Atunci sorele 
le va păli în sumeția lor și ele s’or usca 
precum s’au înălțat. Er de la rădăcină, ce 
vecinie stă umilită, lipită de păment, vor re- 
sări mlădițe tinere, ce vor iubi trupina și nu 

vor pardsi-o- Atunol va fi viață nouă. Nici 
o putere omenescă, nf®F o sumeție nu va 
fi în stare să le conturbe fericirea11.

Și sfîrși prietenul meu de vorbit. Și 
se făcu o pausă lungă. Apoi se ridică în 
picidre și porni spre ușă. Aici dădh cu 
ochii de mine.

— „Cum, tu aci, și nioi nu-ml spui 
nimica? înțeleg! Voiai să mă spionezi 
ce fac11.

— „Nu, dragul meu, acest obiceiu 
nu-1 am. El este al eelora, căror la cea mai 
lină mișcare de vânt, ie pare, că zăresc nă- 
luce, ce vin să le tae puterea de a îm
părți favoruri, prin care se susțin, și se 
cutremură de raza dilei, ce scote la-welă gu
noiul patriotic*.

— „Ce aud prietine ! Tu vorbescl ast
fel? Tu, care pănă mai erl, puneai atâta, 
preț pe acei ce au putința de-a împărți 
dreptate? Tu,, oare priviai înainte cu în
credere și îți părea, că vecjl ca printr’o 
pâclă o turmă wrbitore, âră in fruntea ei 
ciobani frumoși la chip, ca nisce căpitani, 
făcând drum prin pâclă și răspândind lu
mină în turma spănată de lupi, ce o gonesc 
din urmă. Spume-mi, te rog, de când schim
barea acâsta ?“•

— „Ce să-ți mai spun prietene ! E lu
cru adeverit. Astădi dreptatea ’n lume, nu e 
nimic, dcât wo» ideal. Și cel ce caută acest 
ideal, umblă c% eapal spart*.

— „VenișI la vorba mea! ’Ți-aducI
aminte, frate, de marea adunare, ce se ținuse 
în C.....  și căreia îi dise, că e națională. Se
puneau la oale trebl mândre pentru țâră. 
Voinici, viteji, cu dorul ardător da a șl 
vedâ cu o ară înainte realisate aspirațiu- 
nile nâmuhii lor, se ridicară cu tăriă, și iu- 
truu glas strigară: „acum sâu nici: odată“. 
Și toți primiră lupta. Și se îm.părțiră rolu
rile. Atunci dispărură pentru întâia âră 
acele deosebiri, cari țineau departe pe 
opincă de vlădică și pe fruntași de m’jlo- 
cașl. Căci toți aveau un dor și toți erau 
de un gând. Și uimit păuă la estas de pa- 
șul, ce-1 făceam, mă uitaiii în jur peste adu
nare, Și colo prin mulțime zării nisce fețe 
palide, din cari putea-i oeti, ce luptă se 
petrecea în interiorul lor. Atuncia ți-arn 
șoptit:

— „Vecjl colo în mulțime acele figuri 
palide și tremurând? Eu n’așl voi să ce
tesc oele ce se petrec în sufletele lor11.

Er tu mi-ai cjis °u voce mustră- 
târe.

— „Nu pote fi alta, decât emoțiunea 
de care sunt cuprinși in acest moment 
măreț11..

— „Ba, nu, dragă prietine11, îți răs- 
punseifl eu, „ei tremură de griji pentru po- 
sițiunea lor. Deprinși a sta tot sus Ia înăl
țime în dosul unor ziduri, credeau, că prin 
acele nu pote pătrunde oohiă, ca să le vadă 
faptele. Și acum văd înainte mulțimea asta 
mare, ce o luau drept turmă de vite ușor 
de cârmuit, cum se deștâptă și cunosce pe

sorele încălclea membrele înțepenite ale că
lătorilor și întrâgă natura îmbrăcase hai
nele de primăvară. In depărtare se zăreau 
vârfurile Carpaților acoperiți de zăpadă. 
Drum bătut nu era; trăsura trecea drept 
peste câmp.

Pe la 12 ore sosi prințul la Olt, un 
rîu larg; pe țărmul cel-alalt se zărea oră
șelul Slatina într’o posiție pitorâscă. 0 plu
tă împodobită cu crengi verdl și cu covore 
trecu pe călători peste rîul spumegos. Po
pulația se adunase de pretutindeni și se 
grămădise pe amândouă țărmurile rîului, 
primind cu aclamații pe tânărul domnitor. 
— înainte de-a întră în Slatina, prințul 
schimba trăsura și ast-fel îșl făcu întrarea 
în orașul frumos decorat; prin numărose 
arcuri de triumf, împodobite cu portretul 
lui, ajunse la o casă particulară, unde i-se 
servi un dejun solemn, după-ce mai întâi 
primi autoritățile orășenescl.

Pe la două ore se continua călătoria 
cu aceeași numărosă suită și cu aceeași iu- 
țâlă turbată; trăsura trecu în parte prin 
nisce păduri mari, frumose. După-ce se 
schimbară caii de mai multe-orl, prințul 

sosit la PitescI pe la 5 juna, ore după amâdl. 
La o jumătate de câs înainte de acest 
oraș întâlni un regiment de infanteriă, care 
se afla în marș spre Bucurescl.

Brătianu anunță comandantului sosi
rea prințului; îndată tot regimentul făcu 
front înaintea prințului.

Prințul Carol se coborî din trăsură 
și în costum de călătorie și cu pălărie, 
trecu înaintea aripei drepte: aci colonelul 
îșl făcu raportul. Musica începu să cânte, 
trupele presentară arma, era regimentul de 
infanteriă de liniă al 2-lea, — și în mij
locul strigătelor continue și însuflețite de 
ura! prințul trecu pe dinaintea frontului.

După ce prințul se urcă âr în tră
sură, spuse lui Brătianu, că bucuria cu 
care îl salutaseră soldați, îl mișcase.

In acâstă conversația prințul fu între
rupt de un grup de călăreți, care le eșise 
înainte; în fruntea lor era doctorul Davila, 
pe care îl salută, ca pe un vechiă cunos
cut dela Diisseldorf.

In gonă se continuă călătoria spre 
PitescI. De departe deja zări prințul un 
arc de triumf în jurul căruia se strînsese 

o mare mulțime de omeni, călări și cu tră
suri, ca să-’șl aștepte domnitorul.

Pitescii au o posițiă plăcută, cu viile 
lor drăgălașe; în fund se zăresce înaltul 
Bucecifi din munții Muscelului acoperiți. cu 
zăpadă.

Pe la 6 ore călătorii ajunseră la liniă 
orașului; aci se pregătise âr prințului o 
primire însuflețită, cu cuvântări și cu mu- 
sică. Primarul presentă pe o tavă de ar
gint pâne și sare;’ fete îmbrăcate în alb 
presărau flori în calea prințului.

La PitescI se anunță prințului gene
ralul GoRscu, membru al locotenentei dom- 
nescl; de asemenea și membru afaceri
lor străine, Ion Ghica, fost guvernator la 
Samos ; prințul întinse mâna ambilor acești 
domni, cari veniau din Bucurescl, și-și 
esprimă bucuria, că salută într’înșii pe cei 
d’întâi membri ai guvernului românesc.

După ce i-se presentară autoritățile 
orașului, prințul cu generalul Golescu și cu 
Ion Ghica se urcară în echipagiul princiar 
tras de opt cai și traversară orășelul plă
cut, împodobit ca de sărbătore, cu stâgurl, 
covore și ghirlande; er i-se aruncară din 

ferestre flori nenumărate și porumbei. Pe 
un pod lung de lemn trecură Argeșul și 
pe un al doilea Rîul Domnei.

După o călătorie de un câs, prințul a- 
junse la GolescI, moșia familiei Golescu, care 
tot-dâuna s’a distins prin patriotism și des- 
interesare. Mama lui Golescu, o matronă 
respectibilă de 56 de ani, ale cărei trăsuri 
nobile și clasice dovedeau, că trebue să fi 
fost forte frumosă în tinerețe, primi pe 
prințul, împresurată de nepoții și nepoțele 
ei, printre cari mai ales domna Davila 
atrase atenția prințului, prin trăsăturile re
gulate și espresia forte inteligentă a feței.

Pe la 8 ore se luă prândul ; familia 
întrâgă luă parte la el. Brătianu se dusese 
într’acestea la moșia lui, Florica, în apro
piere imediată de GolescI.

După masă se presentară de cătră 
Golescu și Ion Ghica, prințului, primele 
afaceri de stat; iscăli un act, prin care 
mitropolitul Moldovei, Calinic Miclescu, 
care se pusese în fruntea separatiștilor în 
răscola. dela Iași (3 Aprilie 1866 st. v.), era 
grația.t.

Sosiră diferite depeși, spunând, că
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Der 
chiar

voiu

micii săi cârmaci, ce vecinie sunt împinși 
dela un loo la altul“.

— „Mă iartă frățidre. Eram orbit și 
nu puteam pătrunde atât de-adenc ca tine. 
Eu nu-mi închipuiam atata fâțăriă la dmenl 
cu chiămarea de a respândi lumină. 
iată-mS sohimbat. Și-ți jur, că sunt 
gata, ca sS-țl urmez în tote.

„Ei bine, dâr! Ascultă ce-țl
spune. De când m’am fost retras aci, cu 
gând ca sS petreo în mijlocul naturei, cre
deam, că voiu afla liniștea, ce lumea nu 
mi-o dă. Der numai rar aveam parte de ea. 
Un dor nespus mâ tot ardea colo la suflet, 
și el a învins propusul meu. La luptă voiu 
■sâ ies, și dimpreună ou tine și toți, ce ne 
înțeleg, curend vom dobândi, cele ce le-am 
perdut. La lucru dâr! Poporul sâ-1 tredim 
din somnul, în care l’au arunoat, nu atât 
străinii, cât ce-i ce stau la înălțime și sunt 
de-un nem cu el. Eoă, eu văd o mică cetă 
eșită din popor, cu dorul de-a lucra. Ei 
sunt astădi legați, dâr nu va trece mult și 
s’or treeji cu toții. Atunci va căde masca 
celor fățarnici și înaintea lor nu vor zări, 
decât o grâpă mare, la marginea căreia 
îșl vor aduce aminte, că nu este suiș, fără 
•coboriș'1.

— „Sâ nu le curmi, o Domne, viața 
moleșită, pănă nu se vor încredința de 
acest adevăr mare, ce l’ai plantat tu sin
gur în pieptul omenesc, ca sâ-i fiă de că
lăuz pe scara înălțării11 !

Văscăuți pe Șiret, 1895.
loan Dosoftelu.

putem, decât sS recomandăm lățirea lor 
cât mai mult în popor, mai ales fiind-oă 
și prețul e cât se pbte de moderat. Costă 
fiă-care broșură numai 30 bani (15 or.), 
abonate de-odată 10 numere, costă 3 lei, 
er 24 numere (un an) 7 lei, primind pe 
de-asupra gratis și franco romanul „Poveste 
tristă11, oare singur oostă 1 leu 50 bani.*

In editura librăriei Frații Șaraga din 
Iași a înoeput sS apară o nonă colecțiune 
de scrieri, sub numirea „Biblioteca Saragau 
cu același format și preț, ca „Biblioteca 
Universală11 din Lipsea. Pănă la 1 Sep- 
temvre va apăre tot la 15 dile câte un 
volum, 6r dela prima Septemvre încolo în 
fiă-care Duminecă câte-un volum, conținând 
scrierile cele mai de frunte ale autorilor 
celebri străini, preoum și producțiunile cele 
mai meritase ale autorilor noștri. Prețul 
unui volum este numai 25 bani (13 cr.) 
A și apărut primul volum conținând po
vestirea „Stăpân și slngă“ de renumitul 
soriitor rusesc L. Tolstoi. In comparația cu 
prețul, acest volum, care conține 79 pag., 
este în adevăr cât se pdte de eftin.

*

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra- 
a apărut: Povestiri economice despre 

economia câmpului, vierit și

Producțiunî si petreceri.
In otelul „La pomul verde11 va da 

mâne în 23 c. un concert musica lui Iancu 
■Gălușcă. *

Peste câte-va dile va sosi o societate 
-de orfeu sub direcțiunea d-lui A. Kessler 
.și va da representațiunl în otelul
mul verde“. Date mai detailate a-se 
.pe placate.

„La po-
vede

șov 
grădinărit, 
pădurit, de Ioan Georgescu. 0 carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. șț 
costă 2b cr. De vencjare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*
Nou! este titlul unei frumose ooleo- 

țiunl de scrieri diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.

*
In tipografia archiepiscopâscă Silvestru 

Morariu-Andrieviol din Cernăuți (Buco
vina) a apărut: Carte de cetire pentru 
cursul de repețire, de Nicolae leremievicl- 
Dubeu, învățător la școla de aplicațiă a pe- 
dagogiului i. r. în Cernăuți. Cartea conține 
117 bucăți de cetire alese, de diferiți scrii
tori buni. Prețul unui esemplar de 260 pag. 
format mare costă numai 80 cr., legat 1 fl.Memorii din 1848/19 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) său 
.la administrația „Gazetei Transilvaniei .̂

*
Din „Biblioteca pentru toțlu, a librăriei 

"Carol Miiller din Bucurescî (Strada Vic
toriei 53), a apărut și volumul al 8-lea, 
întitulat: România, Roma, Piza și alte 
opere alese, de Jules Michelet, renumitul 
istoric și scriitor francos. Volumul viitor 
va fi: Castelul Peleș, schiță istorică și des
criptivă, de Leo Bac-helin. Volumele apărute 
pănă acum din „Biblioteca pentru toțl“ 
sunt tote de cea mai mare valore și nu

Despre !ux.
Dialog, de loan Pop Reteganul.

(Ana și mătușă-sa Cornelia)

Ana: Bună Jiua, mătușică.
Cornelia: Se fi sănătâsă 

pâtă, treci și șeji. Der în 
sămn, că mai abați pe la 
că rar mai vii!

Ana: Rar, 
ajunge vremea, 
mai cu câmpul, 
mai acum 
pânzele.

Cornelia: D’apoi lucru este

ne- 
ce să în
noi? Vai, 
mâța!
că nu-mi

Ni-a muri 
mătușica, 
avem atâta lucru, 

mai cu cusutul. Nu- 
mi-am gătat de înălbit

'Turcii începeau să ia o atitudine amenin- 
țătore și că ocupațiunea principatelor de 
cătră trupe turcescl nu era afară din cer- 
.cul posibilităților. Dimitrie Sturza sosise din 
Bucurescî, casăpresinte tînărului prinț pro
gramul primirei sale în capitală. Voiră să în
duplece pe. prinț sâ-’șl facă intrarea în Bu- 
•curescl în uniformă de general român; nu 
:se învoi însă, de ore-ce avea de gând să 
'îmbrace acea uniformă pentru întâia oră 
.cu ocasia primei reviste a trupelor.

Pănă târcjiu noptea prințul stete de 
vorbă cu miniștrii, cari îi făcură o impre
sie forte favorabilă : generalul Golescu, un 
om de vr’o 60 de ani, de o aparență fran
că, militărescă; Ion Ghica, cu maniere de 
-diplomat turc, cult și cu multe forme și 
pricepere, care purtase fesul ca guverna
tor la Samos, dâr care să distinsese ca gu- 
vernatoi’ energic; — cu acești doi domni 
prințul convorbi franțuzesce, pe când mi
nistrul lucrărilor publice, D. Sturza, care 
îșl făcuse studiile la Bonn, vorbea nem- 
țesca cea mai curată.

Pe la 12 ore prințul obosit, se culca; 
de somn însă, firesce, nu prea era vorba.

10 (22) Maifi. — Prințul se scolă 
din pat deja dela 6 ore ca sfi’șl potă face 
pregătirile pentru importantul act al intră- 
rei în capitala țârei sale. Pe la 8 ore ple
că din GolescI, după ce mulțămi bătrânei 
d-nei Golescu și familiei Racoviță pentru 
ospitalitatea încântătore de sub patriarcha- 
lu-i acoperiș. Trăsura, împodobită cu cu
nuni de flori, era trasă de 12 cai conduși 
de trei surugii în costumurl bogate în cu
lori. împresurat de o trupă de călăreți și 
însoțit de mai bine de 20 de trăsuri, prin
țul trecu, dela stațiune la stațiune, pe o 
șosea bună, prin sate cu posiții admirabile, 
împodobite la întrărl cu acurl de triumf; 
populația în portul ei frumos, îl saluta cu 
entusism, se făceau, în termin mijlociu, 
câte 20 de kilometre pe ces.

La GăiescI și Titu, orășele mici, 
se făcură mici popasuri; cei 73 de kilo
metri câți sunt dela GolescI pănă la 
Bucurescî, se făcură numai în 5 cesurl, cu 
popasuri cu tot. La Gherlanl, unde trecură 
Dâmbovița pe un pod de lemn, familia lui 
Ion Ghica întâmpina pe prinț cu buchete 
de flori. Ca un puhoi se îngroșa din sfert

destul, decă vre omul se stea după el. 
Nu mergeți la terg?

Ana: Eu ași merge, se am cu 
cine, de aceea am și venit să ved 
nu cum-va mergi și d-ta, se mergem 
împreună.

Cornelia: Ba eu merg, ca 
mi-a rămas din tdmnă un val de pă- 
nură ne-învelită'. Acum mi-am adus’o 
dela piuă și o duc la târg. Cu mine 
poți veni, der tu ce duci la terg?

Ana: Nu duc nimic, der mi-așî 
cumpăra nisce carton de o rochie 
și o năframă de mătase.

Cornelia: D’apoi ai tu ațâța 
bani? Că acele or fi scumpe!

Ana: A vendut tata o junin- 
că cu 22 fl. Din ei mi-a făcut o 
păreche de cisme cu 5 fl., și 10 fl. 
mi i-a dat ae-mi cumpăr o năframă 
de mătase și carton de o rochie.

Cornelia: Vai, draga mătușii, 
că mulți bani cheltuesce tată-t’o cu 
tine! Dacăc}! ciobote-țî putea lua și 
cu vre-o 2 fl., că eu, de când sunt, 
ciobote mai scumpe decât de 2 fl. 
n’am purtat; și 2 fl. puteai face tu 
din lucru, er năfrăma cea de mă
tase și cartonele puteau rămâne în 
șatra Armanului, er junincas’o eres- 
ce-țl să-ți fiă de zestre, că decă ti-I 
mărita, mai bine ți-ar prinde o lâcă 
de lapte-’n casă, decât năframa de 
mătase în ladă, se o mânce moliile.

Ana: Așa-i mătușe, der tâte 
pârtă, eu cum să rămân cu portul 
de alte fete?

Cornelia: Ved bine, draga 
mea, că tote pârtă, der văd bine, că 
rău fac cum fac. Chiar și feciorii în joc 
ve batjocuresc, când strigă:

Rele dile am ajuns, Domne,
Că fetele tote-s domne, 
Cu mătăsuri, cu cartone, 
Părinții le mor de fome!
Ana: D’apoi ei strigă așa în 

glumă, der totuși le place, decă sun
tem gătate.

Cornelia: Nu crede, nepâtă, 
că nu li-ar plăce mai bine de fetele 
care-șl fac tote din mâna lor și nu 
dau banii pe tâte nimicurile, că decă 
li-ar plăce hainele din șatră, 
acțl le pârtă fetele, n’ar chiui:

Totă muta-i mătăsată,
Mălaid nu-i sS îmbuce odată;
Totă muta-.i cu peunl 
Mălaiu-i cu 3 zloțl buni!
Ana: Vai,

care

cum ești dumneta 
mătușă! D’apoi cum se ne purtăm? 

Cornelia: Cum? Eta așa, cum 
me port eu și cum s’a purtat mă-ta, 
fiă ertată, și alte muerl de versta 
nbstră și tâte Româncele, câte au 
trăit pănă într’acest vec, când s"a- 
mestecă nemurile ca la turnul Va- 
vilonului.

Ana: C’așa nu-mi place.
Cornelia: Nu, că nu scii ce-i 

bun și frumos, nu scii, că haina și 
limba arată pe om, de care nem e. 
Nu scii Jicala: Ori te pârtă cum ți-i 
limba, ori vorbesce cum ți-i portul? 
Acum nu mai scie omul care-i Ro
mâncă și care Unguroică, Jidancă 
și care Țigancă ! Am ajuns 4ile rele, 
nepâtă, dile rele și amare, că feme
ile nâstre nu mai lucră ca odată, 
nu mai torc și nu mai țes atâta, 
îșl trag pe ele o rochie, ca falonul 
popii de pistriță, și aceea le acopere 
tâte golătățile și necurățiile; sub ea 
pot și fără ii (cămeși), ori cu ele 
ca obiala de hîde, că tâte le aco
pere rochia. Dâr săracul port româ
nesc dă de gol pe muierea puturâsă! 
Sub crătință se ved pâlele, de-s fru- 
mâse ori urîte, de aceea muierile 
puturâae uresc crătințele și îmbracă 
pistrițiturl jidovesc!, cumpărate pe 
bani scumpi. Așa, vedi bine, că-i 
mai lesne să fii frumâsă, decât pe 
vremea mea, vorba ăluia:

Lesne-a fi lelei frumosă
Podu-i țesă, podu-i cosă 
Podu-i face și cămașă;
Cămașa din brîu în sus, 
Făcută-i pe cucuruz, 
Polele din brîu în jos 
Făcute-s pe grâu frumos!
Ana: Vai, ciudată ești mătușă, 

acum sciu eu, de ce te-Q poreclit vi- 
ceșpan!

Cornelia: Viceșpan și guber- 
nator mi-au d19 d0 când sunt, der 
nu m’am supărat, că din drept afară 
n’am lăsat nici o slovă, de când 
sunt!

Ana: Acum e altă lume, mă
tușă, nu ca atunci, când erai d-ta 
tînără.

Cornelia: Văd bine, draga 
mătușii, că-i altă lume, mai rea, cu 
tote că ar fi ea să fiă mai bună.

Ana: Ba, că mai bune cțile ai 
trăit d-ta, decât noi! Uite, că d-ta 
ești bătrână și âmbli âblă de spate 
ca un grenatir și ești rumenă și fru- 
mosă, se vede, că în tinerețe ai avut 
dile bune.

Cornelia: Avut d0u eu, dră
guță, dil0 tare bune: De când am 
fost o sărăcie de copilă de 12—13 
ani, în totă săptămâna 2 dile 
domni la sapă, secere, vie, fen, 
nepă și la câte-s pe sub sdre. 
nu mă purtam — feșcăia alunul 
un șerpe pe spatele mele. Cu
ani m’am măritat, și-’n jug mai greu 
m’am băgat, că ca nevastă tînără 
lucram mai mult pe seina curții, 
decât pe sema mea.

Ana! D’apoi ce lucrai atâta pe 
sema curții ?

Cornelia: Ce? 
racă copilă, se vede, 
ca să-ți spună cum
atunci, și cu deosebire muerile cât 
erau de asuprite. La domni trebuia 
să facem 2 flile-’n săptămână, una 
cu boii și una cu palma; cea cu 
palma tot mai mult eu am făcut’o, 
că bade-t’o trebuia se lucre cu boii 
și cu carul pe sema casei, când scă
pa dela domni. Apoi pe lângă aces
te trebuia să ajutorăm noi femeile 
la culesul cânepii și inului, la 
băgatul și scosul din apă, la usca
tul și melițatul lor, apoi la culesul 
viilor și pâmelor, la tors, răsciat, 
bilit (albitul tortului), depănat, nă- 
vădit și țesut, și tote aceste lucruri 
erau pe de-asupra, ca pupăza pe co
lac. Apoi mai trebuia se alegem pe 
masă grâu pe sema curții, ca să nu 
se înece domnii, facă-să șperlă! Și 
se ținem găini, ca se avem de unde 
da la termin pui și ouă, că decă nu, 
ne crăpa cămeșa-’n spate! Vedi dră
guță, ce dil0 bune am trăit în tine
rețe, pănă a venit slobodenia!

Ana: C’așa n’a fost bine, der

la 
câ- 
De 
ca
17

de câs în sfert de câs mulțimea' călăreților 
și se întindea șirul trăsurilor.

Ca escortă de onore călărea în frunte, 
cu săbiile scose, un pluton de dorobanți, 
care se schimba la fiă-care 10 kilometri; 
afară de acâsta mai mergeau înainte direc
torul poștelor și prefectul județului.

La CiocănescI, o moșie a familie Ghi
ca, așteptă pe principe prințul Dimitrie 
Ghica, o figură frumosă, impunătore, cu 
forme elegante, și care vorbea tot atât de 
fluent franțuzesce ca și nemțesce. Aci prin
țul îșl schimbă costumul de călătorie pră
fuit, cu frâc, legătură albă și insemne de 
decorații, — după-ce încă odată voiră în 
zadar să’l înduplece să îmbrace uniforma 
românâseă. Se luâ o mică colațiune, apoi 
convoiul se puse âr în mișcare; șoseua se 
lăsa de-o parte și se luâ drumul peste câm
pia întinsă, pe care pe la 2 ore, începu să 
se zărâscă mănăstirea Cotrocenl și imediat 
după acesta turnurile Bucurescilor.

Uite ici, se
că n’ai mamă, 
trăiau omenii
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de ce trebuia ae lucrat! atâta la 
curte, și când lucra atunci omenii 
pe sema lor?

Cornelia: Bine n’a fost, der 
a fost așa, după cum îți spun, că 
domnii cei mari, grofii și baronii, 
4iceau, că tot îi ai lor pământul 
și noi prostimea trebuia se-le lucrăm 
tot ce poftiau, că de nu — ne sco
tea din sat între hotară, erna-vara, 
4iua noptea, când li-ar fi făcut ci- 
ne-va împotrivire.

Ana: D’apoi când lucrau âmenii 
pe sema lor?

Cornelia: Când? P’apucate, 
mai mult nâptea ca 4iua. La faitie 
de lemn uscat și la hopaiț, torceam, 
țeseam tâtă noptea, și de cusut n’a- 
veam altă vreme decât la ame4l- 
când poposiam după mâncare câte 
un jumătate de câs. Până dormiau 
bărbații de ame4l, muierile coseau 
și alegeau piepturi de cămeși, pum- 
năși, crătințe ș. a.

Ana: Atunci era greu de bie
tele femei!

Cornelia: Greu draga mătușii, 
der erau mai voinice, nu erau așa 
sbîrnăite, ca cele mai multe din cele 
de a4i. Și aveau ce le trebuia, cu 
tdte că, cu muerl cu bărbați, lucrau 
mai mult îa brazda domnului.

Ana: Cum, se putea una ca 
asta ?

Cornelra: Așa, că tâte hai
nele și-le făceau cu mâna lor, nu 
aruncau banii, ca a4i, pe câte ni
micuri tâte. Purtau cămeși de câ
nepă, sumane și crătințe de lână — 
tote făcute de mâna lor. La lucru 
âmblau desculțe, ori cu opinci, și 
numai în sărbători aveau ciobote 
roși, cari le țineau câte 2—3 ani. 
O năframă de sărbători o aveau pe 
vieța întregă.

Ana: Intr’o formă mai bine-i 
a4î-

Cornelia: In mai multe forme 
ar fi mai bine, decă nu intrau în 
lume atâtea nebunii, câte vedem, că 
sunt. Astădl tot timpul e al omului, 
nu-i musai să lucre la domni, fără 
plată. Plățile-s mari, că capătă pe o 
4i de lucru 40—60 crețarl. De i-ar 
aduna groșiță de groșiță, s’ar tre4i, 
că au ceva. Der îDzădar, bărbații 
dau banii pe tăbac și pe vinars, er 
muerile pe podobe, și aceste duc 
lumea la perire. Una vre șefia mai 
împopoțată, decât alta. Fetele, pănă 
ce-s fete, lucră și asudă, ca să-și 
umple lădile cu câte cartone și mă
tăsuri, er decă se mărită., au ce duce 
jucuțăii pentru dare. Mai bine ar 
lega cu șepte ațe, ce biata adună, 
ca să aibă la vreme de nevoie.

Ana: Deră d-ta 4>cb ca să nu 
merg la terg?

Cornelia: Ba se mergi, vino 
cu mine, pici că ai 10 fi.

Ana: Am 12!
Cornelia: Bine, cu 3 fi. ți oi 

cumpăra o năframă frumosă de păr, 
cu alți trei carton de rochiă; decă-i 
așa portul tineretului, tu nu te poți 
face singură bălțată; der pe cei 6 
fi. ce-ți rămân ți-oi cumpăra 2 purcei. 
Aceia vor cresce șivîn4endu-i acolo 
pe dela tâmnă într’un an, poți cum
păra o junincă să ai ceva când ti-i mă
rita, că ve4i, că vedi că tată-t’o n’are de 
unde-’țl da zestre; sunteți patru co
pii și numai cociuba de casă o are 
harnicul de tată-t’o și o ciolâgă de 
vacă, tot a băut. Fi tu mai cuminte 
decât el; lucră și cruță, că ți-a da 
D-deu.

Ana: Așa voi face, mătușică.
Cornelia: Așa să și faci, draga 

mătușii. Dimineță vină la mine, să 
mergem la terg.

Ana: Voi veni. Sănătate bună!
C o r n e 1 i a : Să fi sănătăsă, draga 

mătușii!

Scumpitu-s’a traiul vieții?
Totă lumea se plânge, că traiul vieție 

s’a scumpit și că nu mai pote răsbi cu 
greutățile. Mai ales la orașe aceste plân
geri se aud dilnic și mulțl par a fi chiar 
desperați de-a mai pute ajunge la ceva.

In faptă însă lucruile nu stau chiar așa 
precum le înfățișezi omenii. Traiu vieței 
nu s’a scumpit, ci s’au îmulțit numai do
rințele, poftele și pretensiunile omenilor. 
De-aci vine totă nenorocirea.

In privința acăsta renumitul economist 
fraces Leroy-Beaunlien a făcut un studiu 
forte interesant. El a urmărit cu atențiunea 
schimbarea prețurilor la diferitele mărfuri, 
și a aflat, în adevăr, că în cei 20 de ani 
din urmă prețul articulilor de mâncare nu 
s’a urcat de loc; ba din contră, afară de 
cafea, prețul celor mai mulțl articuli de 
mâncare s’a eftinit. Generațiunea de astădl 
n’ar ave așa-der nici un drept, de-a se 
plânge, că s’ar fi scumpit traiul. Traiul a 
rămas același, numai modul de trai'R s’a 
schimbat, căci multe lucruri, cari trec as
tădl înaintea unuia ca neîncunjurat de lipsă, 
înaintea altuia, cu aceeași avere ca și el, 
care a trăit prin anii 1820—1850, erau 
lucruri de prisos.

Decă am voi să trăim astădl în ace
lași mod, cum au trăit părinții și moșii 
noștri, ne-am convinge, că traiul nu nu
mai nu s’a schimbat, der din contră, chiar 
s’a eftinit. Așa, de esemplu, cuartirele, des
pre cari mereu se spune pe la orașe, că 
s’au scumpit grozav, în faptă nu s’au scum
pit, ci relativ chiar s’au eftinit. Asta e ne
îndoios. Un cuartir, în care înainte cu 40 
—50 de ani locuia o familiă cu bună stare 
materială, nici astădl, dăcă ai voi să-l iai 
în chiriă, n’ar fi mai scump, decât atunci. 
Deosebirea este numai, că o familiă cu 
bună stare adl nici nu se mai uită la un 
asemenea cuartir; în timpul de adl unei 
familii numai cevașl bogate îi trebue în 
uu cuartir cu odăi multe, cu scări largi 
și luminose, cu câte două salone, odaie de 
primire, odaiă de scăldat și încă alte vre-o 
două odăi.

Se înțelege de sine, un astfel de cuar
tir costă mult, și judecat din acest punct 
de vedere, este adevărat, că cuartirele s’au 
scumpit. Decă însă am trăi și noi, cum au 
trăit bătrânii noștri, atunci am vedă, că 
cuartirele nu s’au scumpit. Der într’un 
cuartir, unde înainte cu 50 de ani locuia 
câte-un bogat mare, ori chiar câte-un prinț, 
astădl locuesce câte-un modest funcționar, 
er unde locuia atunci câte-un funcționar 
înalt, astădl locuesce câte-un măestru câr- 
paciu, ori dor nici acesta nu mai vră să 
locuescă într’un asemenea cuartir.

Am adus aici cuartirele numai ca un 
esemplu, căci tot cam în asemenea propor
ția stau lucrurile și cu alți articuli. Peste 
tot, economistul frances, de care am amin
tit, a constatat, că dela 1820 până la 1841 
prețul articulilor de trăia s’a eftinit cu 
44%, ăr dela 1867 pănă la 1877 s’a efti
nit cu 32%. Causa eftinirei este împuțina
rea prețului de transport, ușurința produc- 
tiunei etc.

Așa-deră, când ne plângem de scum
pirea traiului vieței, nu trebue să uităm, că 
la acesta și noi suntem vina, căci prea 
ne-am făcut pretențioși și doritori de co
modități.

MULTE SI DE TOATE.
9

Limba maimuțelor.>

Maimuțele pot ele vorbi, adecă pot 
să-șl esprime afectele lor prin anumite su
nete? Asupra acestei cestiunl a făcut pro
fesorului Garner, în America, următorele 
observațiuni interesante :

In grădina zoologică din Washing
ton el despărți, cu învoirea directorului, o 
păreche de maimuțe, care trăise de mult 
timp împreună, și le puse pe fiă-care în 
câte un loc denărta*' astfel ca să nu se 
potă vedea, I audi. Apoi aședâ un fo
nograf înaintea coliviei femei, care scose 
îndată câte-va sunete. El duse apoi apa

ratul în colivia bărbatului și reproduse cu 
el sunetele prinse dela femie. Surprinderea 
animalului fu mare. Acesta reproduse în
tocmai sunetele eșite din tub; der fiind-că 
el nu vedea pe soția sa, îșl baga laba în 
tub pănă la umăr, apoi descuragiat și-o 
trase îndărăt și strigă din nou aceleași su
nete în tub, apoi se trase îndărăt, der se 
apropie din nou de tub și-1 privi cu un 
interes vădit. Espresiunea feței sale era 
vioie și atrăgătore.

După ce profesorului Garner îi succese 
în fine a imita cu ajutorul fonografului 
sunetul, care i-se păru lui, că în limba 
șimpansilor ar însemna lapte său 
pofta și cererea după lapte, încerca el a 
repeta acest cuvent înaintea unei maimuțe 
capuține. Numai decât maimuța se în- 
torse spre densul, și după-ce repetă cu
vântul de vre-o două său trei ori cu totul 
distinct, făcu și maimuța ca densul și 
alergă apoi la o carafă, din care din obi- 
ceifi bea lapte, o aduse, o ținu lângă gri
lajul coliviei și repetă mereu acelaș cu
vânt, deși profesorul Garner nu-i arătase 
nici lapte nici alt-ceva de mâncare. In 
urmă i-se dădu animalului laptele poftit, 
pe care îl și sorbi cu mare poftă, după 
care mai pronunță de vre-o trei ori 
aceeași vorbă. Garner observă, că mai
muța pronunță aceeași vorbă ori de 
câte ori doria să i-se umple carafa cu lapte. 
Der și când i-se da apă în loc de lapte, 
tot acelaș cuvent îl rostea, dăcă dorea a i-se 
umplea carafa din nou.

De aici Garner conchide, că cuvântul 
acesta esprimă ori lichid, ori setea, 
care vrea să și-o potolescă prin vr’un 
lichid.

Tot în modul acesta făcu Garner în
cercarea cu un alt cuvânt din limba mai
muțelor.

După Garner cuvântul acesta ar în
semna un aliment solid, precum, o bucată 
de pâne, un măr etc., ori dorința de a 
avă alimentul solid. Tot cu metodul des
cris mai sus a fixat el sunetul, ce ar es- 
prima durerea ori boia, precum și acela ce 
denotă pericolul, amenințarea ori frica de 
pericol.

In total opt seu nouă cuvinte învăță 
profesorul Garner din dicționarul limbei 
maimuțescl, care prin modulația vocii pu
teau să se transformeze în trei seu patru 
ori atâtea sunete, când pronunța diferite 
forme ale aceluiași cuvent. Profesorul Gar
ner observă, că sunetele vocalice sunt su
netele fundamentale ale limbei maimuțelor, 
care ca și în limba omenilor, sunt avute 
în dialecte, după cum diferă și speciile de 
maimuțe.

Sunetele mai usitate sunt w și i, pe 
când e, ai (diftong) și o lipsesc cu totul. 
Sunetele consonantice sunt slabe, și rare ori 
o maimuță pote să învețe un dialect străin 
astfel cât să-l pricepă bine, nu pote însă 
să-l vorbescă nicl-odată, ci va răspunde 
tot-dăuna în dialectul său propriu.

*

Sculatul de diminăță.

Pentru mulțl indivicii este o greutate, 
un sacrificiu chiar sculatul de diminăță, și 
cu tote acestea nu putem de ajuns reco
manda cetitorilor noștri să se culoe săra 
.de vreme și să se seole de dimneță. Este lucru 
probat din vechime, că un căs de muncă 
săvârșită dimineță, valoreză cât patru după 
prâncl. Dimineță la orl-ce lucru omul este 
vesel, mai îndemânatec. Și acăsta este ușor 
de înțeles. Intrega materiă numită om cu 
nervii, mușchii și poftele ei, s’a odihnit 
în timpul nopții, adecă și-a câștigat forțe 
nouă pentru lucru. In particular pentru 
femei sculatul de dimineță are o mulțime 
de alte avantaje de cea mai mare impor
tanță.

Stăpânul casei are trebuință de câ
teva momente, ca înainte de a-se duce 
la ocupațiunea dilnică, să’șl cetăscă în tihnă 
diarul și să fumeze o țigară după cafea; de 
aceea e lucru înțeles, că nu pote să se 
scole târdiu, și apoi cât pustiii și trist i-se 
pare dejunul de diminăță, când nu este 
împărtășit’ și de soția sa. Copiii cei mai 

mărișori trebue să plece la școlă; ce bine 
este, când mama se interesâză de ghiozda
nele lor și aruncă o privire asupra îmbră
cămintei, părului, feței copiilor, căci ma
nile străine și plătite nu fac nici odată 
prea mult, din contră nu fac nici cât ar 
trebui la copilașii, cari le sunt încredin
țați spre îngrijire. Tot așa și curățitul ca- 
merilor. Dăcă stăpâna nu supraveghăză pe 
servitore diminăță, în scurt timp fotoliurl, 
canapele, gardine, cu un cuvânt tot mobi
lierul, vor trăda absența ochiului stăpânei. 

Fetei mari să nu-i permită mama să 
dormă mai târdiu decât căsul, la care 
obiclnuia a-se duce la scolă. Ea pote ■— și 
trebue — să ajute mamei sale la afacerile 
de dimineță, să servescă dejunul tatălui* 
său, să ajute surorilor mai mici, ca să se 
gătăscă pentru școlă și să ia parte la cu
rățirea mobilelor și a camerilor. Dăcă se 
deprinde încă de fată la acestea, nu-i va 
fi greu a le face când va fi soție, și ca 
mamă va cresce tot așa pe fetele sale,

*

O faptă bravă.

Rar a săvârșit o fată o faptă mai cu- 
ragiosă, ca Mis Evans, tinăra fiică a doc
torului Evans din Hyte (Anglia). Mergând ea 
înainte eu câte-va dile în Southampton,, cu 
o prietină a ei în plimbare pe lângă țăr- 
murii mărei, de-odată audi strigăte după 
ajutor a trei persone, a căror luntre se răs
turnă, și ei cătjură în apă. Fără a se gândi 
mult, fata sări în mare și scose mai întâiu 
pe o femeiă. Apoi nota la celelalte două- 
persăne: un bărbat și un copil. Nenorociții 
voiau să se acațe de notătăre,. acăsta însă- 
îi apucă de păr și îi ținu de-asupra apei, 
pănă când dela țărm omenii îi aruncară o* 
funiă, cu ajutorul căreia putu să scape pe 
bărbat. Intr’aoeea însă copilul din nou se- 
scufundă. Mis Evans însă- sări după el și-1 
mântui și pe aoesta. Astfel tinăra fată a. 
îndeplinit o faptă, de care ar pută fi mân
dri și cei mai destri notătorl,

*

Adaptări în palatul Elysee.J

Fie-oare președinte al Republicei francase* 
nou ales, are dreptul a pretindepentru odăile- 
sale de locuit mobile nonă. Aceste se fo
losesc apoi pănă atunci, când vine un nou 
president, care la rândul său pretinde nouă* 
întocmiri. Cel mai modest dintre toți pre- 
sidenții de pănă acum a fost Adolt Thiers. 
Acesta pretinse să se lase tote în pace- 
așa cum au fost mai înainte, și ceru nu
mai atâta ca se se schimbe brăscele dela, 
uși, cari erau împodobite cu câte un „N“ 
(Napoleon) și cu vulturul imperial. Când 
însă i-se făcu cunoscut, că mioa reparatură- 
va costa „numai11 80.000 de franci, deărece- 
Elyseul are 1200 de uși, Thiers renunță 
și la acăstă schimbare. Mareșalul Mac Ma
hon pretinse, ca, întru cât se pote, pentru 
sine și soția sa să se pună la disposițiă* 
mobilele din apartamentele ex-împărătesei 
Eugenia. Grăvy ceru, să i-se așecje în 
odăile sale mese de joc de cărți, apoi o 
ălă cu lipio și o colecțiune de condee 
grose. In odaia de durmit a exîmpărătesei 
Eugenia fu aședată o masă de biliard,, 
care fusese posesiunea soției mareșalului 
Mac Mahon. Acesta adecă avu un fiu bol
nav de morte, căruia nu-i era permis să 
părăsăscă odaia, și pe care îl amusau așa, 
că alții jucau biliard înaintea ochilor săi. 
Madama Carnot avu ideia de a-șl mobila 
tote apartamentele, caii îi steteau la dis- 
posițiă, în stilul Ludovic XIV, al oelui 
mai regesc rege. Cele mai multe schimbări 
le produse madama Casimir-Părier, cu tăte 
că petrecu numai sourt timp în Elysăe, 
Ea lăsa să i-se restaureze în modul cel 
mai luxuos tapetele, odăile sufrageriei și 
ale salonului pentru cafea. Schimbările 
acestea au fost atât de considerabile, în
cât au oonsumat timp de mai multe luni. 
Se dice, că madama Faure este chiar con
trastul antecesorei sale; ea să fi dis tape- 
țierului: „Mă încred cu totul gustului d-tale,T 
te rog deci a-ml face tote simplu și como1*.
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CaAendartilu. septem ân.eî.
IUNIE are 30 4ile. CIREȘAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

hum. 
Luni 
Marți 
Her.
-Joi, 
Vin.
Sâm.

11 S..apost. Vartol.
12 0. p. Onof. șiP.
13 Mart. Acuilina
14 Prof. Eliseu
15 Prof. Amos.
16 S. Tihoniu
17 S. m. Manuele

23 Edeltrud
24 loan Botez.
25 Prosper.
26 Ieremia
27 Ladislau
28 Leo papa
29 Petru și Pavel

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung, cu premii .... 158.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.50
Renta de hârtie austr...........101.25
NapoleoudorI......................... 9-62l/2
Mărci imperiale germane . . . 59.37V2
London vista.....................121.25
Paris vista.................... 48.10
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................... 46.05

■

din 20 Iunie n. 1895.

S 6 m i n J e

a n
3 o S «

5 S o a

Prețul per
100 ohiloffi.

dela | păna

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

80
80
80
80
80
80

7.10
7.15
7.10
7.10
7.20

7.10
7.15
7.10
7.10
7.20

Semințe veohl 
ori nouă soiul

3 4»o e
J w 
■5 *• 
o â

Proțul per 
100 chil^r.

dala pănă

Săcară 
Orz
Orz 
Orz
Ov6s
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altîl soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
7B

6.45
6.35
6—
6.30
6—

6.50
6 40
6 20
6.rD
6.60

Produotediv.

52,50

Dornul

până

Sein, de trif. Luțernă ungur, 
francesă

52.—

<0 
f

Sc
o
3 o
8

îl
O leu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinat duplu

47.50 48.-

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.
Din 21 Iunie st. n. 1895

Kâsura *6u 

grautataa
Calitatea.

Valuta a

trlnnă.

fl. or.

1H. L.
H

)J

>>
1)
Jî
Jî

f)
55

51

75

5?
Jî
i)

55
57

1 kilă
H

100 kil.

I cel mai frumos 
Grâul mijlooiu . .

(mai slab . .
Grâu mesteoat . .

x (frumoaă 
S6oară 1 mijlocia . 

f frumos 
^rz 1 mijlooiu .
- y f frumosv^s {mijlociu 
Cucuruz....................
Mălaiu....................
Mazăre....................
Liute ....................
Fasole....................
Sămânță de in . .
Sămânță de oânepă 
Cartofi.....................
Măzăriohe .... 
Carnea de vită. . . 
Carnea de poro . . 
Carnea de berbece 
Său de vită prispăt 
Său de vită topit

II
7
6
5
4
3
3
4
3
2

5
5
6
7
5

10
4
1

23
33

50
40
70
80
40

50
50

20

50

70
60

44
48

Nr. 33—1895. parochial.

PUBLICAȚIUNE
Din partea subscrisului oficiu 

parochial se aduce la ounoscință pu
blică, cumcă Duminecă în 7 Iulie st. 
n. a. c. la 2 ore p. m. se va da în 
licitațiune publică minuendă, în cance
laria parochială din comuna Poiana 
Mărului, clădirea edificiului școlar din 
acestă comună, constătător din 6 
odăi, conform planului de edificare, 
aprobat din partea Preaveneratului 
Consistoriu, în ședința de dto 14 
Ianuarie 1895 Nru. 8951 Epitr.

Condițiunile de licitațiune, pla
nul, precum și preliminarul speselor, 
se pot vede la cancelaria oficiului 
parochial în orî-ce bună vreme.

Doritorii de a întreprinde acesta 
clădire, vor fi datori a depune un 
vadiu în bani gata, seu hârtii de va-

o

o 
Său 
Prune

dels Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată.

49.50 50.

52 50
47.50

53.—
48—

Cursul losurilor private
din 20 Iunie 1895.

o.
1
0M

i

T. n 
Lictar

n 
Nuci 
Gogoși

Miere

Ceară 
Spirt

din Bosnia în buțl 
din Serbia în sacî 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungur escl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe do spirt

9.75
8.25

17—

B ursa de București
din 20 Iunie n. 1895,

■Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5"/o Apr.-Oct 101?/,
Renta amortisabilă .... 99.>/2

•îl „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.—Iul. 100. y,
n „ din 1893 57o 100. >/4
n „ 1894 int. 6 mii. ^°/o Apr.-Oct. 96 —
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lnlie 88%

•n „ (Impr. de 50 mii. <7o îî » 90.'/4
-n „ (Imp. de274 m 1890 4% » n 90.%

„ (Imp. de4om. 1891 4°/o n n 90 %
i» „ (Im. de 120 iul. 1894 4% 00 7<

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 67o Mai-Nov. 102,’/.,
Oh lip'. 10 280 '
Oblig. comunei BucurescI 1883 57°

n n
lan.—Iul. 100.’—

p „ ,. din 1884 5% Mai-Nov. —.—
» „ „ din 1888 57o iun.-Bec. —
•1 „ ,, din 1890 57n Mai-Nov. 07 74

,'ScrisurI fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 05 7/8
Jî „ urbane BucurescI 6% 102 %
71 7J 5» D 5°/,> n » 93%
ii u jj Iași F7n ii » O4.’/8

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o ii n 99,-

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
500 150 v — _

Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1572.
Banca agricolă......................... oCO 150 v. 243.-
Dacia-România uit. div. 85 lei 200 într. v. 379.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 H îl 415.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 80 250 325.- -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 150. -

‘Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,_
.„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C.0 96.—
'Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

, „ „ 2 em. u. d. 0 100. —
;Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 3UL —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,/' lOlt —

.-Societ. p. const, de Tramways 2C- —
■20 franci aur —

SCOMPTURÎ:

camp. VLTld€.

Basilica , . . 8.— 8.20
Credit .... 199.75 200.75
Clary 40 fl. m. c. 51.— 60.—
Navig. pe Dunăre 140.— 150.—
Insbruck .... 28.- _ t__
Krakau .... 27.— 28.50
Laibach .... 23.60 24.—
Buda .... __ t___ _ (_
Palfiy .... 59.— 60.-
Crucea roșie austr. 17.50 IS.—

dto ung. . 11.- 11.60
dto ital. _ t__ _ 4__

Rudolf 28.50 24 —
Salm 71.50 73 30
Salzburg . . , 28.— 29 —
St. Genois 73.— 74.—
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine 4’/270 1C0 m. c. 150.—

dto 47, 50 70.- 76.—
Waldsteiu 55.25 56.25
gerbescl 3e/t 19 25 20.25

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

Prorrietar: Dr. Aurei Mures an».
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

ț!

în viață, nici-odată ocasia
ca numai £ Zl_ te se

pentru cumpere
© colecție splend-id-ă d.e 
IO 

bucăți
IO

bucăți

Cursul la bursa din Viena.

Bancs, naț. a Rom. 57o Paris .... 57o
Avansuri pe efecte O7o Petersburg . . 6727o
Casa de Depuneri 7'/2 Berlin .... 71/,
Londra .... 27» Belgia .... 37o
V iena..................... '4% Elveția .... 47o

Din 21 Iunie 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.50
Impr. oăil. fer. ung. in aur 4%% . 125.85
Irnpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.10

•Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.40

1 ciasornicii 
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 inelti de 
siguranță și ca
rabină.

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

2 nasturi de 
manjete, aură

double, giloșate, cu mehanismâ patentată.
1 acă cu broști pentru dame forte fru- 

mosâ, fasonil de Parish.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurQ.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai fl. 4.85 cr. Pe de-asupra 
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 rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndăreth, așa că pentru cum
părătorii este eschisii ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,4—6 Wien I. Adlergasse 12.

16re în suma de 10% dela suma de 
esclamațiune statorită cu 6612 fl. v. a.

J

Din ședința comitetului parochial gr. 
or. din Poiana Mărului, ținută la 26 
Februarie 1895.

Sons. fono. Albina50/0 100.25 Vend. 101.25

Oficiul parochial gr. or.

Moise Micii
721.—3 paroch.

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Iunie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.57 Vând. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vând. 9.56
Napoleon-d’orI Cump. 9.60 Vând. 9.63
Galbeni Cnmp. 5.63 Vând. 5.66
Mărci germane Cump. 59.- Vând. -~■ • ■ "
Ruble rusesc! Cump. 129.% Vând. -
Lire turcesol Cump. 10.80 Vând. -

IW” Magazinul de ghete din fabrica Modling. '"W) O

d)
H 

irl

)H 
H
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0
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111
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Magazinul de ghete din Modling
—= Brașov, strada Forți Ar. 48. ==—

. Are onor© a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu mărfuri uoue și de nou arangiat cu 

ghete pentru bărbați, dame și copii.
G-arantâză pentru mărfurile lucrate în fabrica din Modling, 

din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pote cores
punde tuturor cerințelor, fără temă de ori-ce concurență de 
aceeaș branșe. — Pe talpa fie-cărei ghete este notat prețul fabricei.

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

haine gata pentru hârbați și copii, 
aSbitaam bărbătesc! și pălării, 

cumpărate dintr’o magazia în desfacere, cari se vând CU Ori-ce preț.
Cu profundă stimă:

LIEBLICH.—12

Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm, -w

A. Mureșianu
Brașovu, Tergulii Inului Ar. 30.

Acestfi stabilimente, este prove^utu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortate cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINT® ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJ1TTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME _ELEGAHTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

A.vrvrirBsi.

REGISTRE șl IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori, 

in lolă măvimea-

TMW 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

j:
4
♦ 
♦ 
*

<•
♦
♦ 
I
<
I
I 
t 
I 
I 
t 
I 
! 
i 8

Comandele eventuale se primescU în biuroulâ 
tipografiei, Brașovu Tergulii Inului Nr. 30, eta- 
giulii I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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Ammciu de deschidere.
Duminecă în S3 lianei curente st. n. Ia 5 ore 

p. ni. va fi deschiderea

Sale! dâ Csd! ta Sea w 

(Hală de bere la lîvadia în braiji), 
unde va concerta musica militară a Rgmt. de in- 
fantarie c. și r. Friedrich Wilhelm Ludwig Grossherzog von 
Baden Nr. 50.

Pentru mâncări și beutUlT bune cum și serviciu 
cel mai solid este bine îngrijit.

W* Serviciu â la Prater din Viena.
Cașcaval ori Salam 80 kr. porția. — Intrarea de personă 10 kr.

Pentru cercetare cât mai numerosă se rbgă cu tdtă stima: 
Georg Miihlbăcher, 

bîrtaș.

i

728.2—9

Giro-Conto
la. barLca

V|

Austro-Ungară.
 /

OpeBe de csssă dela 8—L SW

I 
H
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to 
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55ALBIHASS
INSTITUT DE CREDIT ȘI DEECONOJIIÎ 

FILIALA BRAȘOV

JfflM depuneri spre fructificare J6 1UU0 4V|o 
netto, solvindd însăși darea de interese;

SCOltffl polițe comerciale CU 5V%
SCCOrij împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 60 0' 
BnnnhiHn . < sub cele mai avantagioseQBSCI11Q8 credite m cont corrent condom;
UCCrt împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° oj 
cmerâ și vinde monede și Mi de vaiere 

indigene și străine, în specialii de cele românescl;

rescnmeera cnodne,. . . "
mijm SeXzi cm 
DfDPtlW7Q în modula celti îi
UlUulUulifi mai culanta 11

iCec-Conto
la. postă
Nr. 503.

B>«

I

r

I

• r

■ o1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

pe piesele din țeră și 
streinătate,

] hnnpn sub cele mail ief- 
J Uullufi tine condițiunl;

pe teri- se de depou, toriuia 
său strada Gării î¥r. care, situată nemijlocita lângă
gara drumului de fierfi de stata, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fiera de stata;
nnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- fifnpfn 
uDUu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

n sub condiț.iunile favorabile, parti- 
d culare a acestei societăți.

Onorabilelor!} administrațiuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare âe 5°h ale „Albinei1 
ale eăroru eupâne se reseumperâ semestrul^ fără nici o 

<letra$ere, și cari se află de vendare în cursul <țilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 8000 de corone. 
Comparendtk cursurile și produsulâ celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 ie 5°|o 
suntu a<ți relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puțină întreită a ipoteceloră pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulă specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
* 44 - *
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Nr. 130—1890.

Giro-Conto 
la banca 

Aiistro-Ungară.
Telefon 
iW. 90.

Cassa de bancă,, comisione 
s ie schimL 

NUSSBĂCHER & BEER
BRASOV.)

Avem ondre a recomanda serviciile ndstre în tote afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

tuniperain și vindem
monede de aur și argint, losurî, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4i 1 ei- 
Apnudom QUQ11Q11P1 P**nă 85% din valorea cursului pe hârtii de 
Auuludlll u rdllu ui 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități ;.

75% din valdrea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta CU dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-felîul de cupone.

Bscomptam poli|ii ranwrciale și Mim incasso
tote piețele Europei cum și transociene.

Eliberăm Checuri cu provisidne mici pe tdte piețele comerciale.

Primim ftieri 5 —
Pentru plasarea sigură de capitale recomandăm s c vi

surile fonciare cu 4l/2 și 5%, din Sibiiu, obligățiile cu premii 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
ale Institutului de economii din Arad.

la tragerea cu câștigul cel mai 
mic, pentru diferența cursului.
cu Filiala Transilvană a

Aira foH6Șieeen losnri
Aflăndu-ne în relații strînse

Dâucei ungare de escompt și schimb, suntem în plă
cută posiție de a finali sa forte avantagios tdte transacpiunile 
de bancă.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere 
de bancă și prin corespondență. 7096—15

Revisîe 
de fusuri 
= gratis. =

5—10 florenî 
pe Ii pot câștiga 

agenți harnici și solidi, 
cari au numai a visita clientelă 
privată. — Oferte a se adresa: 
„HOLLAND11 poște restante Wien, 

Hauptpostamt.

I

AnOClUn 

(inserffani și reclame) 
Suntu a se adresa subscrise, 

administr°aâiung. In casulu pu» 
biicăroâ unui anunciu mai muSt 
de odată se face scădementu. 
caj*e cresce cu câtu publicarea) 
se face mai de multe-orî.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“■

Biroul ie Plasare și Informațiuni 
„Central 

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

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

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

personalului trebuincios pentru Magazinuri de orL 
branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe

nele, Moșii si altele, precum și cu vendarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu orî-ce ce se atinge de acesta branșă.

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

Invit deci pe On. public de a binevoi a me 
cu cererile domnialor.

onora

1-5

Cu deosebită stimă:
..CEXTRAl/4

Brașov, (Transilvania) str. sf. loan Nr. 31.
La orî-ce informațîunî, ce se va cere prin postă din orî și 

ce țară, Biroul este gata a răspunde.

NB. Se se aplice marca trebuînciosă pentru răspuns.


