
Macți™. AdaiiistrațiiiiieL 
ji Tipografla:

Brsjț«vf piața mars Sr. 30.
Soria ori nefrancute nu ne 

primesc. — Manuscripte nu se 
refcrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstr&țluno în Brașov și la ur- 
mAtârele Birouri da inunolurl: 

în Viena: Jf. Heinrich
Schatek, Rudolf Mosss, 1. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppeh'k, J. 
Dantubcr, în Budapesta: A. F. 
âoidberfferff, Scksietn Bemat; în 
Bncnrescî: Apencs Havas, 8uc- 
cursal© de Roumanie; în Ham
burg: Ăaroîyt c€ Btcbniann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deso după 
tarifa și învoială.

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

ZDZEZ 26)

„Gazeta*1 iese in flă-care di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șe9e luai!

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

Pentru România si strălaătait:
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte oHcieie 
poștale din întru și din afara 

și la dd. Goleotorî.
immiBl pentru BrawT 

administrați unea, piața xiare, 
TArgnl Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe sece 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 cr. 
Cu dusul în casă: Pe un au 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un esemplâr o ur. v. a. 
sân 16 banî. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt, 

a se plăti înainte.

Nr, 136.-Anul LVII! Brașov, Duminecă, 18 (30) Iunie 18S5.

Nou abonament
le,

6AZETA TEASSILWIH
€'ii 1 Iulie 1S9S st. v.

n<* deschide nou abonament la 
care invitam pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nogtre.

Prețul abonamentului!)
Pentru Austro-Ungaria:

pe 
pe

pe 
pe 
pe

nxi au.   12 fl.
sese I-vlzzî .................................. S fl.
tzez lixzxă. .................................. 3 fl.

Pentru România și
1133. aj3. ...
șese 1T3.33.X ... 
trei luzii ...

străinătate:
•40 fza.33.ci

- 20 „
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă-.

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ............................................ 2 fl.
pe șese luni ....................................... I fi.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Tratarea Românilor bucovineni.
Alaltăeri s’a început în camera 

austriacă din Viena desbaterea bu
getară.

Unul dintre vorbitorii cei din
tâi a fost deputatul român bucovi- 
nen br. de Vasilco. Publicăm mai 
jos un estras din vorbirea acestuia, 
care ne dă o iconă despre starea de 
față a fraților noștri bucovineni.

Baronul Vasilco s’a plâns, că 
Românilor din Bucovina nu li-se mă
sură cu aceeași mesură, că sunt 
chiar persecutați și asupriți.

Pare că ar sta scris undeva, ca 
Românii din acestă monarchiă se fiă 
cei mai năpăstuiți, cei mai neîndrep
tățiți dintre toți, cu tbte că, cum a 
arătat numitul deputat, ei sunt amicii 
cei mai credincioși ai monarchiei.

In Cernăuți esistă de mulți ani 
o universitate, unde naționalitatea 
română autohtonă din Bucovina ar 
trebui se ’șl afle un scut, un sprijin 
pentru limba și cultura ei, pentru 
desvoltarea și înaintarea ei. Acestă 
universitate germană înse nu numai, 
că nu oferă elementului român acest 

scut, der este un focar periculos de 
propagandă antiromână.

Deputatul Vasilco a trebuit se 
constate în parlament, că profesorii 
dela universitatea din Cernăuți, luând 
afară pe cei de teologia, sunt duș
manii cei mai înverșunați ai Româ
nilor, că ațiță necontenit în contra 
acestora și caută a-i discredita în 
tot chipul.

Etă deră cum se înainteză in
teresele de cultură ale Românilor 
bucovineni de memorata instituțiune, 
ce ar trebui se aibă menirea acesta. 
Când s’a înființat universitatea din 
Cernăuți s’au găsit și bărbați de 
stat înțelepți, cari au cjis, că ar tre
bui s6 se țină semă de interesele de 
cultură ale poporațiunei autohtone 
române și se nu fiă esclusiv ger
mană, ci o universitate paralelă ger- 
mană-română.

Idea acestor omeni înțelepți și 
prevecjetorl înse nu s’a putut realisa, 
pentru că sistemul domnitor dualist 
cerea ca în Austria cultura se fiă 
secuestrată în favorul elementului 
german, 6r în partea de dincoce în 
favorea supremației maghiare. Așa 
s’au înființat una după alta univer
sitatea germană dela Cernăuți și uni
versitatea maghiară din Clușiu cu 
tendințe ostile Românilor, și acum 
vedem, că profesorii dela Cernăuți 
emuleză cu cei dela Clușiu în a 
unelti contra neamului nostru.

Cu drept cuvent a protestat br. 
Vasilco în contra procederii senatu
lui universitar din Cernăuți în afa
cerea studenților români bucovineni, 
cari au luat parte astă vară la con 
greșul din Constanța.

Acest senat constată însu-și că 
studenții, despre cari e vorba, n’au 
luat parte activă la nici o demon
strară îndreptată contra monarchiei 
nbstre, și totu-șl îi admoniâză pen
tru purtarea lor.

Răspunsul cel mai potrivit l’a 
dat deputatul acela, care a esclamat. 
„Der la Bismark pot merge stu
denții “.

Adevărul este, că pe studenții 

germani, cari au peregrinat la 
Fridrichsruhe și au făcut politică 
pangermană, nu i-a admoniat și do
jenit suflet de o.m.

Mai mult. Cum arată br. Va
silco, la universitatea din Gfraz se 
întâmplă adevărate scandaluri. Acolo 
agitațiunile prusofile sunt în fibre 
acți ca nici-odată, și aceia, cari se 
opun curentului ca Austriac!, sunt 
luațl în batjocură și uiduiți. Și to
tuși față cu studenții de-acolo nu 
se iau măsuri de disciplinare. Rec
torul merge mână în mână cu ei.

Etă cum stau lucrurile acji în 
monarchiă. Cei ce adbră pe Bis
mark și dinebee pe Kossuth sunt 
scutiți de oi’i-ce admoniare, pe când 
ceilalți sunt bănuiți ca dușmani ai 
monarchiei!

Deputatul Vasilco a mai atins 
încă o cestiune fbrte caracteristică 
pentru stările actuale. Guvernul, efise 
el, se gâudesce a înființa un gim- 
nasiu ruten în Cernăuți, der de îm
plinirea vechei dorințe îndreptățite 
a Românilor ca se aibă acolo o seblă 
secundară română nu vrea se scie.

Adecă și pe Ruși pare a-i pre
feri acuma guvernul Românilor. Și 
pentru ce tbte aceste? Pentru-că 
Românii sunt, cum (fise br. Vasilco, 
cei mai credincioși împăratului și 
imperiului pentru că sunt cei mai 
toleranți și paclnici, pentru că sunt 
amici credincioși și desinteresați ai 
monarchiei și nu așteptă a fi câști
gați pentru ea cu lingușiri și prin 
j ertfe ?

Bine ar fi decă Românii buco
vineni s’ar cugeta mai profund asu
pra motivelor tratării nedrepte și 
asupritore, la cari sunt espuși.

Atunci pote că ar ajunge la re- 
sultatul, că este neapărat de lipsă 
se se reculegă și să desfășure o mai 
mare energiă în apărarea lirnbei și 
a naț onalității lor, se nu mai sufere 
ca acestă mică țerișoră se fiă esploa- 
tată fără milă de clicele veneticilor, 
dușmani jurați ai Românilor, și de 
asociațiile cavalerilor de industriă 
din Lemberg.

Etă pe scurt vorbirea deputa 
tului br. Vasilco ținută în ședința ca
merei austriace dela 27 Iunie n. c.:

Deput. Baron de iVasilco vorbesee mai 
întâiu de dorința Românilor de-a se înființa 
un gimnasiu român seu clase paralele române 
in Cernăuți. Guvernul vrea să înființeze acolo 
un gimnasiu rutin. Dăcă s’ar înființa un ast 
fel de gimnasiu și dorința poporului ro
mân ar rămâne nebăgată în sâmă, acesta ar 
însemna, că s’a dat o lovitură naționalității 
române.

După acesta vorbitorul sulevă afacerea 
participării mai multor studeuțl la congresul 
studenților români din Constanța. Mai mulți 
studențl români bucovineni au luat parte 
la acest congres, la care s’a tratat numai 
de lucruri scientifice. In Iași ei au fost sa
lutați la gară de canoelistul consulatului aus
triac și au fost făcuți atențl, că s’au plă
nuit demonstrații auti-austriace. Studenții 
au răspuns, că ei ca studențl austriacl și 
civl academici dela o universitate austriacă, 
sciu ce au de a face, și n’au lipsă de a fi 
instruițl. hi au fost primiți de cătră con
sul, căruia ’1 s’au plâns asupra procederei 
cancelistului. Consulul a observat că, ce-i 
drept, cancâlistul a salutat pe studențl la 
însărcinarea lui (a consulului), der celelalte 
observări le-a făcut fără de nici uu mandat.

In Constanța s’a inaugurat monumentul 
lui Ovidiu, ou care ocasiune s’a ținut un 
discurs festiv, care n’avu nici o tendință 
politică. Apoi s’a dat un banchet festiv, la 
care s’a cetit o poesiă, pe care studenții 
români bucovineni n’au putut’o aucji, de- 
orece ședeau prea departe de cetitor. La 
reîntorcere veuiră pe la Bucwesd, unde se 
intemplură ore-carl turburăm pe stradă; 
când studenții vădură acesta, ei plecară 
imediat acasă. Dăr în Cernăuți s’a pornit 
în contra lor o cercetare disciplinară și 
după o penibilă investigațiă li s’a dat o 
admonițiune. In motivarea acestei admoni
țiuni s’a c|is, deși este dovedit în mod 
demn de credință, că studenții n'au luat 
parte activă la demonstrațiile îndreptate in con
tra monarchiei nostre, de altă parte totuși 
nu mai pote fi tras la îndoiâlă, că ei, ca 
cetățeni austriacl și ca student!, au avut cu 
ocasia acăsta o purtare, pentru caretrebue 
să fiă admoniațl. Acestă motivare stă în 
contracficere cu logica.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Gândurile.
Nopte! nopte! cum te-aștâptă 
Sufletu-ml să vil tăcută, 
Să găsescl a mea ființă 
In amarul ei perdută!

In târdiul tău simți-voiil 
Gândurile tot mai grele, 
Ostenite de durerea,
Ce de mult o portă-’n ele.

De povara ei s’or rupe
Și-’ml vor luneca din minte, 
Picurând pe foia albă 
întrupate în cuvinte.

Pe hârtie sta-vor triste 
Inșirându-mi-se’n față,
Ca dovadă câte chinuri
Pot să ’ncapă ’ntr’o vieță.

Brașov. I. Prison.

De Carmen Sylva.
„Hai, bai!“ răsuna îngrozitor, adânc, 

sub păment, prin întunecimea bolții ne
măsurat de înaltă.

In sus porneau fără sgomot coșuri 
cu bolovani de sare printr’o gaură pe unde, 
departe ca o stea, lucea roșiatec lumina 
(filei, și se cobora printr’o altă gaură în 
jos alt coș gol, care cădea pe sarea cenu
șie cu un sgomot înăbușit.

»
Omeni cu cămăși de pânză cenușie, 

cu brîurl și cu pantaloni de piele, cu opinci 
cu curele, steteau grămadă și strigau me
lancolicul „hai, hai!“ când isprăveau de 
încărcat câte-un coș. Când se mișcau, se 
audiau zăngăniturl de fiare, căci în jurul 
piciorelor lor, mai jos de genunchi, aveau 
cercuri de fier, de cari erau legate lanțu
rile, cari nu-i lăsau să umble în voie.

Mai încolo stăteau id alțl omeni 
cu ciocane în mâni ș. loveau măsurat bo
lovanii de sare, cari se prăvăleau urlând.

Pe urmă băgau pene în bolovanul 
cădut și doi ori trei înșl dădeau cu câte

îl spărgea, și fiă-care lovitură răsuna ca tunetul 
prin bolta cea mare. Dinaintea fiă-cărui om se 
afla jos pe păment o lampă mică de tini
chea plină cu său, în care un fitil mic lu
mina numai locul, unde trebuia să cadă 
ciocanul, și răspândea o lumină tremură- 
tore peste obrazele galbene, întunecate ale 
omenilor. In cap aveau căciuli, der părul 
nu le fâlfăia pănă peste umeri, cum îl au 
de obiceiu țăranii români, ci erau rașl. 
Acestea sunt ocnele României, în care 
sunt trimeșl toți criminalii cei mari, cari 
în alte țări sunt decapitați său spânzurați.

In timpul, despre care istorisesc, oc
nașii nu vedeau nici-odată lumina dilei; 
dormeau acolo, unde lucrau, pe sare, pănă 
ce mureau. Multe dintre galeriile lungi, 
înalte numai cât un om, duc în afară, și 
dela capătul lor se vede înăuntru, ca în 
infernul lui Dante. Fără să vrei trebue să 
strigi: „Lasciate ogni speranzza voi ch’en- 
trate“, (voi, cari înfrăți aci, nu mai nădăj- 
duițl). Și cu totă dreptatea, căci desnădăj- 
duițl umblă criminalii galbeni la față, fu- 
rișându-se încoce și încolo și îșl terăsc lan
țurile.

răcjimat de ciocan și se odihnea. Ișl arun
case pe umeri mantaua de lână cenușie și 
se uita țîntă în jos la lumina mică, păcătosă, 
dela piciorele lui, care tremura, ca o vieță, 
care se stinge. Pe dinaintea lui treceau 
omeni, cari purtau tot ast-fel de lumini 
mici p6 cap și îi spuneau ceva, ce el părea, 
că nu aude. Fața lui, barba, mantaua, că
mașa, tote păreau a se fi făcut galbene 
cenușii, ca sarea. Ofta. De-odată se făcu o 
mișcare în galerie, lumini se iveau și pie
reau, și în zare se înclina o figură fru- 
mosă de tînăr, care înțeleni, când dădu cu 
ochii de uoptea, ce i-se întindea sub picio- 
re și d’asupra capului. Tînărul era însoțit 
de doi soldați. Dinaintea celei-lalte galerii 
el făcu o încercare desnădăjduită, de a-se 
asvârli jos, der îl prinseră și îl împiede
cară.

Multe priviri din adâncime se îndrep
tară cătră el și multora li-se ivi în minte 
cesul, când se coborîseră și ei pentru în- 
tâia-oră pe același drum, pe care așa de 
greu îl mai faci înapoi. In sfîrșit tînărul 
intră în bolta cea mare, îșl plimbă căută
tura desnădăjduită de iur îmnreiur si sn
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Deput. Hajek : La Bismark pot merge 
studenții!

Deput. br. de Vassilco : Profesorii 
universității din Cernăuți sunt, cu escepțiuuea 
profesorilor de teologia, adversarii noștri 
cei mai înverșunați. Scopul lor este, de-a 
ne discredita pe noi Românii în tote pri
vințele, de-a ne persecuta și de-a ne asupri. 
Vorbitorul afirmă, că și Rutenii sunt per
secutați în Bucovina, și întrebă: „Der ce 
se întâmplă în alte țâri ? Aici se provocă 
br. Vassilco la articulii apăruți în „Wiener 
All. Ztg.u cu t’tlul: „Misterele dela Grazu.

Deput. Dr. Steinwender: Minciuni!
Deput. br. de Vassilco: N’am dat cre- 

dăment articulilor, și anume am trimis pe 
un om de încredere la G-raz, ca să cerceteze 
afacerea. El, spre durerea mea, ml’a confir
mat tot. Nu se află ore vr'un senat (univer
sitar) , care se dea păte D-lui rector dela Graz 
o admonițiune? Decă senatul academic ar 
fi condamnat pe studenții noștri pentru că 
ar fi luat parte la un congres de studențl 
în Graz, m’așl închina înaintea unui ast-fel 
de Senat! La noi Austriacii cei buni nu se 
dau afară pe stradă. Și decă un rector ar 
fi cutezat la noi să facă ce a făcut recto
rul dela Graz, ar fi fost dat afară.

Poporația Bucovinei e credinciosă îm
păratului și imperiului, e tolerantă față cu 
cei de altă credință și față cu vecinii. An
tisemitismul, care s’a lățit peste tote pro
vinciile, la noi încă n’a găsit teren.

Vorbitorul se plânge mai departe, că 
Bucovina e esploatată în mod nerușinat de 
cavaleri de industrie, cari în alte țări nu 
mai au ce căuta și cari în acesta săracă 
și îndepărtată țeră voiesc să joce un rol.

Vorbitorul spune cum o societate de 
credit din 'Lemberg a esploatat Bucovina și 
cere scutul guvernului față eu ast-iel de 
bande de hoți.

In fine discută dorințele Bucovinei 
în privința căilor ferate și încheiă prin a 
declara, că densul va vota pentru intrarea 
în desbaterea specială nu numai din punct 
de vedere al disciplinei clubului, ci și pen- 
tru-că, ca Român, consideră de-a sa datoriă 
să sprijinescă în tot chipul interesele statu
lui. Românii sunt și vor fi tot-deuna ami
cii monarchiei, și nu amici câștigați prin 
lingușire său prin jertfe, oi amici credincioși 
și desinteresațl (Aplause).

Revista septemânes.
Vrend se dăm cetitorilor noștri 

o mică iconă de întâmplările, ces’au 
petrecut septemâna acesta înăuntru 
și înafară de țera nostră, vom în
cepe cu:

Afacerea maturisanților din Blașiu. 
Din cele ce am scris în cumerul 
nostru din Dumineca trecută, s’a 
putut convinge ori și cine, că afa
cerea acesta a pus’o la cale guver
nul unguresc din motive de nimic.

O inscripțiă nevinovată de pe un 
tablou fotografic, a fost destul, ca 
luminății din Peșta se afle nod în 
papură și se pornescă o strașnică 
cercetare disciplinară în potriva stu
denților clasei 8-a gimnasiale din 
Blașiu. Sâmbăta trecută nu sciiam, 
că ce va respunde ministrul șcâlelor, 
Wlassics, la protestul Consistorului 
din Blașiu și la cererea acestuia 
de-a se cassa ordinul de amânare 
pe timp nedeterminat a esamenelor 
de maturitate. Acum înse seim. In 
loc, ca ministrul se-șî vadă greșela 
și se recunbscă, că a fost sedus de 
slugile sale a da acest ordin, el încă 
și-l susține cu adausul, că esamenele 
de maturitate au se se facă numai 
după-ce se va fi încheiat cercetarea ordo
nată. Cercetarea acâsta s’a început 
deja din partea procurorului Csiki 
din Alba-lulia, fiind silita asista în
treg corpul profesoral al gimnasiu- 
lui. Studenții se fi declarat în de
cursul cercetării, că cel ce a propus 
inscripția cu pricina, este cole
gul lor Tiberiu Brediceanu din Lu- 
goș, er- ei au primit propunerea. 
Ni me dintre profesori n’a sciut des
pre acâsta, nici chiar profesorul lor 
de classă Groze. Atât seim până 
acum despre acestă afacere.

Pe revașul prigonii or și perse- 
cuțiunil or contra nâstră mai avem 
de-a însemna din acestă septemâna:

Osândirea la temniță a unui preot 
român. Este onorabilul preot Nicolau 
Bistrean din comuna Var (comit. 
Caraș-Severin). El a fost denunțat 
de pecătosul învățător „român“ loan 
Balint, că în rțiua de 18 August 1894, 
c]ita nascerei monarchulni, nu s’ar 
fi rugat pentru iertarea păcatelor și 
sănătatea Maiestății Sale, ci pentru 
liberarea întemnițaților noștri Rațiu 
și Lucaciu. Denunțantul a c|is> că 
îndată după sf. liturghie a întiebat 
pe preotul Bistreanu, că de ce nu 
s’a rugat și pentru împăratul, la 
ceea-ce preotul se fi răspuns: „Nu 
se plătesce să ne mai îugămpentiu 
Majestatea Sa, fiind-că deusul este 
pricina tuturor nenorocirilor nbstre. 
El ne-a vendut pe noi păgânilor de 
Unguri. In locul lui mai bine m'am 

'rugat pentru martirii națiunei n6s- 
tre, cari se luptă, pentru ca se ne 
scotă din mâna păgânilor de Un- 
gurl“. Piocurorul Barâth Zoltân din 
Budapesta a acusat deci pe preotul 
Bistreanu, că ar fi săvârșit crima de 
„laesa majesiate"- și tribunalul a osân
dit pe acusat la 8 luni închisdre și la 
trei ani pierdere de oficiu. Apărătorul 
acusatului, Ioan Cimponieriu, a ape
lat sentința la Curiă.

Și acum încă una pe răvaș.

Este sciut, că domnișorele române 
dinSibiiu: Eugenia Simenescu, Ale
xandrina Cunțanu, Letiția Roșea, 
Elena Cunțanu și Leontina Simo- 
nescu, au fost învinuite cu

„Transgresiune contra statului11 pen- 
tru-că au purtat cocarde tricolore, 
când au întâmpinat în vara anului 
trecut la gara din Sibiiu pe con
damnați! în procesul Memorandului, 
cari se reîntorceau dela Clușiu. Ad
vocatul apărător al domnișorelor a 
înaintat o apelațiune contra deci- 
siunei judecătoriei de cerc din Si
biiu, care însă a fost respinsă pe cu
vânt, că decisiunea contra căreia s’a 
făcut apelațiune, este decisiune fi
nală, și că tdte actele, ce se refer la 
acestă causă penală, s’au transpus 
din oficiu la autoritatea administra
tivă competentă, adecă la șeful po 
liției din Sibiiu. Acum d-1 advocat 
Dr. Amos Frâncu, energicul apără
tor al domnișdrelor acusate, va îna
inta din nou recurs contra acestei 
decisiunl.

JRoînâmz și conferența interparlamen
tară din Bruxella. Etă o veste, care 
supără forte mult pe Unguri. Anul 
acesta, în 12 August, se va deschide 
la Bruxella, capitala Belgiei, confe
rența interparlamentară, adecă o 
adunare de bărbați politici ai tutu
ror națiunilor din Europa, care dis
cută an de an mijlccele, cari ar con
tribui la pacea și liniștea dintre po- 
pore. In conferența acesta face parte 
și un grup de bărbați din parlamen
tul României, cari de câți-va ani în- 
ebee au adus înaintea acestui lumi
nat corp suferințele și persecuțiunile, 
ce le îndură Românii din Transilva
nia și Ungaria din partea elemen
tului maghiar, persecuțiuni, cari nu 
sunt de loc de natură a liniști spiritele 
și a promova interesele păcei în Eu
ropa. Lucru firesc, că Ungurilor nu le 
place acesta, și ne aducem aminte, ce 
sforțări făceau ei anul trecut la Berna, 
ca cestiune.a română să nu fiă pusă 
la ordinea cțilei Congresului. Anul 
acesta ei sunt și mai supărațl, căci 
li-a venit vestea, că comisiunea, care 
pregătesce lucrările Conferenței. a 
primit propunerea grupului român 
parlamentar, ca. cesliunea naționalita- 
lităților și în prima liniă cestiunea ro
mână se se pună la ordinea cțilei. Și 
acum foile unguresc! țipă, ca din 
gura șerpelui, dâr mai ales foia 
„Magvarorszâg11 din Pesta, esclamă 
cu durere: „Românii au învins/“ Se 
mai plânge numita gazetă, că tote foile 
mar! din străinătate, pănă chiar și 
fbia „Levant Herald'1, din Constanti- 
nopol, varsă din belșug în colbnele 
lor plângerile Românilor, și că s’a 

început o adevărată gonă în pressa 
din străinătate contra Maghiarilor.

In macedonia a isbucnit revoluția. 
Etă cea mai nouă întâmplare, 
ce preocupă acum cjilnic întregă 
pressa dinăuntru și din afară. Mace
donenii s’au răsculat contra Turci
lor, din causă, că aceștia îi asu
presc și prigonesc pănă la sânge. 
Răscâla acesta a luat în cjilele 
din urmă o mare întindere, și cu 
tote încercările celor interesați de
a-o ascunde, seu cel puțin de a-i 
da o mai mică însămnătate, totuși 
nu le prea succede. Soirile, ce vin 
din Macedonia spun, că răsculații 
sunt organisaț! în cete numerose și 
bine armate. Intre ei și bașibozucii 
turcesc! s’au întâmplat mai multe ata
curi sângerase, în cari mulț! au că- 
cțut morț! și răniți și de-o parte și 
de alta. In capitala Bulgariei, adecă 
în orașul Sofia, esistă un comitet 
macedonen, care a dat proclamațiun! 
la popor, ca să spriginescă pe frații 
lor macedoneni în lupta lor de des- 
vorbire de sub jugul turcesc. Acest 
comitet a trimis și o telegramă ge
neralului rus Ignatiev, în care îl rogă, 
ca să-ș! pună tote stăruințele pe 
lângă guvernul din Petersburg, ca 
Rusia se spriginescă pe resculațî. Foile 
bulgare „Pravo“ și „Svoboda* pro
vocă pe Bulgari, să se înarmeze și 
să sară în ajutorul fraților lor Ma
cedoneni. Nu se pâte sci înainte, că 
ce va urma din tote acestea. Fapt 
însă e, că în Balcani primejdia este 
mare, și că ușor pâte se se aprindă 
din schinteia mică un foc mare.

In Anglia s\a format un nou mi
nister™, în frunte cu lordul Salisbury, 
șeful partidei conservativilor englesi. 
Fostul guvern-Rost bery a căcțut, 
pentru-că într’una din ședințele par
lamentului i-s’a dat așa cjicend vot 
de neîncredere prin aceea, că majo
ritatea a pi imit propunerea deputa
tului Brodrick de-a se subtrage 100 
funți sterlingi (1000 fl.) din lâfa 
ministrului de răsboiu. Guvernul lui 
Rosebery era urmașul marelui băr
bat de stat Gladstone, care s’a lup
tat așa de mult pentru ușurarea 
sorții Irlandesilor, și care a cerut 
dela parlament reforma de a-se da 
autonomia Irlandei. El însă, veejend, 
că chiar partida așa cjisă liberală s’a 
desbinat în. două, o parte combătând 
acâstă mare și drâptă reformă, er 
cealaltă spriginindu-1 și mai departe 
în intențiunile lui nobile, în urmă 
s’a retras, lăsând lui Rosebery con
ducerea afacerilor țării și resolvarea 
programului său. Acum câcțend și 
Rosebery, a venit la putere cel mai 
mare dușman al reformelor lui Glad-

care sta nemișcat și se uita cum se sver- 
colea tînărul de nebunesce.

— Nu pot, strigă el, nu pot trăi aici 
fără lumină! In vizuina asta de omorîtorl 
m’au aruncat pe mine ? In noptea vecinică? 
Nu pot!

întinse manile în jurul său, pe urmă 
se ridică în sus și trase de lanțul, cu care 
îi erau legate piciorele.

— încătușat, ca o fieră sălbatică, în 
nopte și întunerec! dați-’ml drumul! strigă 
el. Lăsați-mă să es, nu pot trăi aici!

Atunci vădu pe bătrânul, care sta 
lângă el și se uita în tăcere, cu milă, ră- 
dimat de ciocan.I

— Ah! strigă el, și se arunca în ge
nunchi, fiă-’țl milă de mine! Ia ciocanul 
și dă’ml una în cap de mă omoră!

— Nu ’ml-e îngăduit să te omor, dise 
bătrânul posomorit.

— Der eu vreu să mor!
Tînărul se ridică și vru să se dea cu 

capul de un stâlp de sare, der bătrânul îl 
ținu.

— Der nu ești pe veci aici, dise 
unul.

Tînărul rise ca un nebun.

— Cinci-spre-clece ani, sunt ca și 
vecia!

— Eu sunt osândit opt-spre-dece.
— Eu două-cjecl și patru.
— Eu sunt osândit pe vieță.
Tînărul se uită sălbatic și speriat.
— Cine scie, ce îți fi făcut! dise el 

în sfîrșit. Der eu nu sunt om rău, eu am 
apărat nevinovăția!

Unul rise.
— A! va se dică dragostea te-a adus 

aici?.... Am cam bănuit eu, cum te-am vă- 
dut.

— Drăguța ’țl-ai omorît’o, ori pe ăla- 
lalt? întrebă unul cu familiaritate.

Tînărul se dete înapoi.
— N’am să vă dau socotelă vouă!
Atunci bătrânul îi puse mâna pe umăr:
— Sunt aici de șai-spre-dece ani și 

n’am fost nici eu om rău, nici necinstit, și 
de ce am făcut, răspund și astădl înaintea 
lui Dumnedeu și a omenilor!

— Ce ai făcut?
— Eram la un stăpân aspru și rău 

și avusesem multă răbdare cu densul, cu 
tote că ne făcea, să ne blăstămăm vieța 
într’una.

Der într’o cji se înrăi din cale afară. 
A pus de a biciuit pe sora-mea de față cu 
mine pănă ce a lăsat’o mortă. N’am mai 
putut îndura. Ne-am unit șese, șâpte țărani, 
și am tras la sorți, care să-’l împusce, și 
sorțul a cădut pe mine. Se dusese la oraș, 
și era să se întorcă printr’o pădure. II pân
dii de după un copac și’l culcai la pământ. 
A strigat numai: „Domne sfinte!“ Și m’am 
bucurat, că am vădut, că tot a simțit du
rerea morții! Și când furăm înaintea jude
cății și ne spuse judecătorul, că făptuito
rul tot o să se afle odată și odată, eșii în 
față și disei:

— Eu sunt omorîtorul. Și pentru omor 
cu precugetare am venit acilea, pe vieță 
după lege!

Tînărul se uită țintă în obrazul po
vestitorului ; ai fi gândit, că-i sorbe cuvin
tele. In jurul amândorora se făcu un cerc 
de omeni, luminat numai de lămpile cele 
mici, pe cari le purtau pe cap doi din- 
tr’enșii, și cari le lăsa obrazul mai mult în 
întuneric. Vocea bătrânului răsuna mono
tonă, fără intonări, par’că ce spunea nu-1 
mai atingea. Din adâncime urca neîncetat 
tristul: „hai!" și printre tote se audea 

sgomotul bolovanilor și al ciocanelor. Ici 
și colo pe zid, pe unde aluneca câte-o li
cărire de lumină, strălucea umedâla. Tînă
rul schimba fețe-fețe, cei-lalțl erau galbeni, 
ca nisce umbre ale iadului.

— Nici eu, clise el în sfîrșit—și oftă 
adenc — nici eu nu sunt vre-un ticălos. 
Eram la horă într’o Duminecă, noi flăcăii 
ne prinseserăm în horă și jucam, și ne ui
tam cu coda ochiului la fetele, cari stăteau 
prin prejur pe o pajiște, cu flori în păr, 
ca să vedem, care se mai prinde în horă. 
Eu mă uitam la una Neaga.

—• Neaga? întrebă bătrânul.
— Așa îi (lice; și când mă uitam eu 

la ea, ea vine și se aședă între mine și 
un flăcău din sat, ăla îi dă brânci încolo, 
și îi dise :

— Cu fata ocnașului nu joc eu!
Eu nu mai vădui cu ochii de mânie, 

îmi smulsei cuțitul de brâu și i-1 împlântai 
în piept de-1 omorî. Nu vrusesem să-l o- 
mor, că mă speriai și eu când îl vădui 
zăcând nemișcat, și Neaga strigă:

— Domne, ce-ai făcut? S’a isprăvit 
acum cu noi! Și plânse și se jeli și nu se 
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stone, adecă lordul Salisbury, care 
este adversar declarat al autonomiei 
Irlandesilor.

— 17 (29) Iunie,

Invețător român arestat. „Koloszvâru 
în numărul său de astăzi aduce soirea, oă 
învățătorul român din Aldorf, d-1 Ananiă 
Boldor, a fost prins „pentru agitațiuni11 și 
arestat in temnița tribunalului din Ehsabeto- 
pol (Ibașfălău). — Așteptăm să vedem, ce 
ticăloșia va fi și acesta, căci amănunte 
pănă acum nu avem.

— O —
Fnrtunl și grindină. Din Ungra ni-se 

scrie: Marți în 13(25) Iunie c. oam pe la 
1 oră d. am. s’au ridicat asupra comunei 
ndstre nisce nori grei și. amenințători, din 
cari, — după o vijeliă groznică, care a 
desrădăcinat arbori, a descoperit coperișele 
caselor și a dărîmat clădiri — s’a descărcat 
o grindină, care a sdrobit cu desevîrșire 
holdele frumose din partea cea mai mare a 
hotarului cu grâne. Tot asemenea a sdrobit 
și cucuruzele și ierba, pe unde a ajuns 
grindina. Paguba se urcă la mai multe mii. 
Asigurat n’a fost, decât numai unul dintre 
proprietari, cu tote că avem vre o șâse 
agenturi în comună. Tâte acestea însă nu 
fac nici o trebă. Chiar singurul proprietar, 
care a fost asigurat, a trebuit să mârgă 
la agenții din Cohalm, pentru a-se asigura. 
Fiă acest dureros cas de învățătură pentru 
viitor. — Ion Pleșia, econom.

— o —
Bancă românâscă în Bucovina. „ Deș

teptarea “ scrie: Oiue să nu se bucure ds 
soirea cea bună, că acuma avem și în Cer- 
năuț o bancă de bani românâscă? Banca 
asta s’a făcut mai ales cu stăruința neobo
sitului nostru fruntaș boer, a domnului Mo
dest cavaler de Grigorcea. Duminecă în 4 
(16) Iunie s’au adunat adecă în casa „So
cietății pentru cultura și literatura popo
rului român din Bucovina11 în Cernăuț vr’o 
30 de persdne poftite de d-1 Grigorcea; 
acei 30 de inși au primit statutele băncei, 
după ce au fost cetite, și au hotărît, că 
cu începutul lunci lui Iulie n. banca să în
cepu a lucra. La adunarea din Dumineca 
aceea s’a ales și direcția băncei, precum 
și consiliul seu sfatul de controlă. Statu
tele băncei s’au dat tribunalului țării,“]ca 
să le întărescă. Casa, în care se află banca, 
este în strada capitală din Cernăuț Nr. 8, 
rândul întâiu, și orl-oine dintre Românii 
bucovineni ar avă trebuință, acolo să se 
ducă.

— o—
Hiperzel patriotic. D-1 protopop gr. 

cat. al Orăștiei, Pap Istv-ân, care în scrip
tele sale oficiâse cătră autoritățile politice 
se subscrie „plebânos“, și căruia ’i-s’au pus 
deja mai multe pe răvaș, în hiperzelul den
sului, cu prilegiul esamenelor publice ți
nute la soola d9 fete a statului din loc, a 

pus întrebările din religiă în limba ungu- 
rescă—dice „Revista Or estici11. — Observând 
directorul institutului încurcătura fetițelor, 
pentru necunâscerea espresiunilor și termi- 
nilor eclesiasticl, l’a provocat — spre ru
șinea lui — a pune întrebările și a tracta 
obiectul în limba maternă română a școlă
rițelor.

—o —
Prima căsetoriă civilă. încă nici nu 

s’a introdus căsătoria civilă și corcirile în
tre Unguri și Jidani au și început. La Se- 
ghedin s’a încheiat Dumineca trecută prima 
logodnă civilă între un Joootenent de hon- 
vedl maghiar, cu numele Szimonovics Ka- 
roly și între o Jidancă cu numele Dâri 
Regina. Logodna s’a făcut în public, după 
tote formele legei nouă privitore la căsă
toria civilă. Cununia însă nu se va pută 
face înainte de Decemvre, dedre-ce prima 
căsătoriă civilă în Ungaria numai pe la în
ceputul lui Decemvre a. c. se va pute în
cheia. Oe-i mai mult, mirele ungur este 
chiar de religia romano-catolică. începutul 
așa-deră s’a tăcut, și după cum arată sem
nele, nu e departe timpul, când și Ungurii 
vor avă să porte perciuni, ca frații lor 
Jidani.

— o —
Ce-i drept nu-i pecat. Notarul Iosif 

Kozonovios, care fusese suspendat din post, 
a publicat în foia „Sudungansche Reform11 
din Timișora un articul, în care pe fisol- 
găbirăul Ioanovics Săndor din Recaș, ounos- 
cut ca un mare dușman al Românilor, l’a 
făcut înșelător, om tioălos și cum i-a ve
nit la gură, (jicend despre el, oă a falsifi
cat acte, că a stors de pe spinarea ome- 
nilor diurne și altele. Coconul fisolgăbirău 
s’a supărat foc și i-a intentat notarului Ko- 
zonovics prooes de pressă pentru calumniă 
și vătămare de onâre, dâr de găba, căci 
oe-i drept nu-i păcat. După cum cetim în 
„Egyetârtâsw, judecătoria de pressă din 
Timișora, unde s’a pertractat alaltăerl aoest 
proces, pe Kozonovics l’a aflat nevinovat 
și l’a achitat, er fisolgăbirăul Ioauovics a 
rămas cu rușinea pe nas, fiind osândit pe 
de asupra și la purtarea cheltuelilor de pro
ces, in sumă de 42 fi.

— o —
Ministrul de esterne Goluchowsky. 

va merge la Budapesta, pe oât-va timp, în
dată după ce se va deschide dietă în Sep- 
temvre — f°'‘e ungurescl.

-o —
Deputat bătut. La gara dela Szentes, 

fisolgăbirăul Mâtâffy Kâlmân se întâlnise 
într’o di ou deputatul dietal Sima Ferencz, 
pe oare, de bucuriă, că l’a îutelnit, începuse 
a-1 îmblăti cu bâta, pănă ce l’a făout tot 
vânat. „Patrioții“ au ajuns apoi la judecată 
și fisolgăbirăul Mâteffy a fost osândit din 
partea judecătoriei de cerc din Szentes la 
450 fi. pedepsă pentru spargerea capului 
și alțl 10 fl. pentru ruperea hainelor.

—o —
O isbândă a grâului românesc-ame- 

liorat. Cetim în „Gazeta Săteanului“ : „Se 

scie, că cea mai bună și autorisată olasi- 
ficațiă a grâului din lume p a d-lui Henri L. 
de Viltnorin, unul din cei mai mari agronomi 
din lume. Pănă acum niol o varietate de 
grâu român nu se vedea figurând în marea 
carte „Cele mai bune grâneu. Acâstă re
gretabilă dipsă o vedem, în parte, împlinită, 
căci în ediția pentru 1895 a olasifioațiunei 
grânelor, ce primim acum, găsim, oă d-1 
Vilmorin ’șl-a împlinit făgăduiala, ce ni-a 
dat în 1893, de-a face loc, după studii amă
nunțite, în oulturele și clasifioațiile sale 
grâului românesc, oe ’i l’a trimes d-1 C. C. 
Datoulesou, spre încercare. In adevăr, în 
secțiunea 28 a grânelor albe la spio, cu 
mustețl, turtit, cu epiletele largi, espasate 
și bobul oolorat, găsim la aliniatul 4, oe 
cuprinde grânele cu „spicul mai lung, ou 
epiletele lungl“, trecut: „Grâul românesc 
îmbunătățit-Datculescu11. Mulțumim d-lui H. 
L. de Vilmorin, pentru atențiunea dată 
grâului românesc pentru a-1 cultiva, studia 
și reoomanda, căci va fi cu putință să ajun
gem a furnisa străinătăței grâne de sămânță f 
cum am furnisat pentru hraoă. Acâsta se 
va datora în prima liniă propagandei, ce 
ni a făcut’o marele agronom Vilmorin! 
Grâul românesc-ameliorab e de o mare pu
ritate, greu și frumos la, bob. t\u e între
cut de altul pănă acum, oa rodnicia și rus
ticitate. Doritorii de a avea aoâstă varie
tate, care adl se oultivă pe o scară întinsă 
la Slobozia-Galbenu, să se înscrie de acum 
pănă se găsesce și se vinde ou aoelașl preț 
ca grânele pentru esportw.

—o—
Scolă, care niaghiarisâzîi. „Magyar 

Hirlap“ spune, că scâla civilă din Iglo, cer- 
oetată de elevi slovaci și germani, faoe bune 
servicii de maghiarisare. Elevii, <j>oe numita 
fâiă, au dat răspunsuri minunate din limba 
maghiară și vorbesc aoâstă limbă, ca și 
când ar fi năsouțl unguri. — Bieții oopii, 
cum îi maghiarisâză cu ghiotura.

— o —
Directorilor poștali, la cererea unei 

societăți de asigurare, ministrul unguresc 
de comerciu li-a dat voiă de-a pută ocupa 
și alte slujbe, ca agențl ai outăror societăți 
de asigurare, ori ai altor instituțiunl pri
vate de binefaoere și folositore, fiind însă 
datori să facă arătare despre acâsta la mai 
marii lor.

— o —
Rescdla din Macedonia. Privitor la 

răscola din Macedonia, o telegramă din 
Sofia aduce următorea scire: Poporațiunea 
de aici urmăresce cu mare încordare oele 
ce se petrec în Macedonia. In urma agi
tațiunilor comitetului maeedonân, s’au aflat 
500 voluntari din tinerimea bulgară, cari 
au plecat deja spre ajutorul răsculaților. Se 
crede însă, oă guvernul le va opri treoerea 
graniței. Guvernul îșl ounosce misiunea lui 
grea, și va lua măsurile de lipsă. Palatul 
principelui este înoă odată așa de bine pă- 
dit de milițiă.

Deputăția bulgară la Petersburg. Din 
Sofia se telegrafiază, că deputațiunea bul
gară, care merge ia Petersburg pentru a 
pune o cunună pe mormântul Țarului Ale
xandru III, a plecat alaltăerl diminâța prin 
Viena în Rusia. In deputațiune fac parte: 
metropolitul Clement din Tirnovo, archi- 
mandritul Wassili, președintele Sobraniei 
(dietei) bulgare Todorov, deputatul și pri
marul din Sofia Dr. Mollov, apoi deputății 
Dr. Mintsovils, Wazov, Nabetkov și Gesro.

—o—
Bătaia între muncitori italieni și 

francesl. O soire din Aigues-Mortes spune, 
oă între muncitorii italieni și francesl a is- 
bucnit cârtă și apoi bătaiă, în urma că
reia lucrările în mine au fost întrerupte. 
Spiritele între muncitori sunt fârte iritate.

Esamene la sate.

Sudriaș-JupanT, 7 Iunie v. 1895.

„Voi sunteți lumina lumei românesel, 
voi sunteți cetatea, pe care eu o am zidit 
pe vârful muntelui pentru poporul român, 
cetate, care nu se pote ascunde dinaintea 
privitorilor. “

Acestea sunt cuvintele fostului pro- 
topresbiter al tractului Sibiiu, Simeon Po
pescu rostite cu ocasiunea adunării ge
nerale a reuniUnei învățătorilor din dis
trictul Sibiiului ținută în Săliște în tomna, 
anului 1885.

Aceste cuvinte, fără a mă gândi la 
ele, ml-au venit în minte acum, cu oca
siunea esamenului dela școla nostră din 
Sudriaș-Jupani. Mult se cuprinde în aceste 
cuvinte, și mult bine s’ar pută aduce po
porului nostru, dâcă înțelesul acestora ba- 
reml în parte s’ar pută realisa de cătră 
aceia, la adresa cărora ele sună.

Durere însă, că nu toți învățătorii le 
înțeleg și nici îșl dau silința a-le înțelege, 
ci sunt și de aceia, cari habar n’au, — și 
aceștia sunt, cari consideră înalta chemare 
de învățător numai ca un mijloc de 
trail! al vieții, — cari nu’șl împlinesc cu 
scumpătate datorința lor; cari în loc să-’șl 
mai adaugă ceva cătră cunoscințele câști
gate în institut prin studiu și cetirea con
tinuă de opuri pedagogice, uită și puținul 
acela cât au învățat, și apoi nesciind că să 
se facă și încătrău să apuce, orbecă în în- 
tunerec, făcând la esperiențe pe contul ele
vilor. Cu un ast-fel de învățător nimenea 
nu va fi mulțămit, — nici chiar el cu sine. 
Poporu’l va privi de o sarcină, care apasă 
greu asupra lui, er copiii ca pe un duș
man și torturător al lor. La uu ast-fel de 
luminător se nimeresce dicala străbunilor 
noștri: „Quem dii odere pedagogum fecereu.

Nu-i vorbă, nu e ușor a fi un bun 
învățător, — când te gândescl mai de-a- 
prope la sarcina cea grea, pe care o primesc

mai mângâia cu nici un preț. Scia ea, biet, 
bine de ce... Căci se și sfîrșise 1

— Sandule! dise ea, Sandule! Mie 
mi-a fost sorta să fiu nenorocită, la ce mă 
mai iubiși ?....

— A cui fată era? întrebă bătrânul.
— Nu sciu, că nu vorbea nicl-odată 

detată-său; era la ocnă de mult și nu-i sciu 
numele. O fi aici și el 1

— O fi, dise bătrânul încet. Și urmă: 
Frumosă-i Neaga ?

— Oh! strigă Sandu, — și ochii îi 
străluciră prin întuneric, — e așa de fru- 
mosă, încât se ține sorele după ea, ca să 
o va4ă. Are nisce ochi așa de mari și așa 
plini de jale, de par’că ar fi ochi de că- 
prioră, când o atinge de morte glonțul vâ
nătorului ; părul îi e ca penele corbilor, și 
buzele rumene ca mărgeanul, âr dinții albi 
ca laptele, și trupul așa de mlădios, încât 
par’ că ar fi trasă printr’un inel; și când 
umblă legănându-se așa nițel, par’ că 
ar fi o împărătâsă, urciorul de pe ca
pul ei parc’ar fi o coronă, și când dă cui
va de băut, îi face apa bine, ca oum îi 
face pământului rouă d’întâi după uscăciune. 
Când rîde, trebue să rîdl cu ea, dâr nurîde 

des, și de acum nu o să mai rîdă nici
odată.

Flăcăul îșl șterse cu mâneca picăturile 
calde de lacrimi, cari îi curgeau din ochi. 
Pe urmă bătu din picior de îi zăngăni 
lanțul. Atunci îșl aduse aminte unde era, 
se uita la piciore, și era cât p’aci să-l do- 
bore âr desnădejdea, dâcă nu-1 întreba 
bătrânul ;

— Multe ocări o fi îndurat biata Neaga 
din pricina tătâne-său ?

— Mai bine să n’ai copii, când e să 
ajungi în ocnă, dise Sandu.

Și se uită țintă înainte-i, dus pe 
gânduri.

Atunci veni un păzitor, îi dete un cio
can, o lampă, și îi porunci, să mârgă cu 
el la nisce bolovani de sare, unde mai erau 
o mulțime de necunoscuțl, cari se uitau la 
el cu nepăsare. Ridica ciocanul și începu 
se dea în sare, ca cei-lalțl, când de-odată 
să făcu lumină în ocnă. Sute și sute de 
luminări se aprinseră, căci era vorba să 
vie De ■■■>'• ’ cel nou al țării. Se făcu o 
mi.;1 e mare printre ocnași, mișcare plină 
de așteptare, de nădejde, de frică,—pe care 
l’o ierta? căruia ’i-o da drumul?

Se vede, că umbrele tot mai aveau 
sânge prin vine. In sfîrșit intra Domnul 
cu tînăra și frumosa-i Domnă, îmbrăcată cu 
manta lungă și cu văl alb. Vorbia cu ea 
încet, căci tremura ușor și se uita în juru’i 
cu ochlsperiațl. Curând ochii’i se umplură 
de lacrimi, când îi înconjurară tote ființele 
cu fețele galbine și le cădură în genunchi 
câțl-va, împreunându-șl mânele cu gesturi 
mute, alții rugându-se tare să le dea ier
tare și libertate. Tremura din tot trupul, 
dâr dulcele’i zîmbet trecu ca o salutare 
cerescă, ca o suflare a libertăței prin iad. 
Coborîse întristată sutele de trepte.

— Și omenii ăștia nu mai ies nici
odată la lumină? întreba.

Ea vedea colo numai nisce omeni ne
norociți și se ruga încet de soțul ei să-’i 
erte. „Dâcă ar fi după tineu, dise el zim- 
bind, „atunci s’ar deschide tote închisorile, 
n’ar mai fi lanțuri... Dâcă n’ar mai fi nici 
criminali bine ar fi, dâr....“

Visita domnâscă se isprăvise; repede 
stinseră luminările, și ocna se cufunda 
ârășl în nopte adâncă și desnădejde. Dâr 
âtă, că întrâ un funcțonar, chema pe oc
nași în jurul șău și le spuse: că unuia 

pedâpsa pe viâță i-se schimbase în două- 
deci și cinci de ani; altuia dela două-deci 
și cinci de ani ’i-o scăcjuse la două-deci; 
altuia îi lăsase numai dece, altuia âr numai 
șâpte, ast-fel că fiă-căruia i-se făcu o păr
ticică de mângâiere. La patru inși le că
dură lanțurile de tot.

— Ion, Stan, Tănase, Vlad, voi sun
teți iertați!

TâouțI și serioși ascultară cei patru 
inși cuvântul de libertate.

Bătrânul de adineaori se duse la 
Sandu:

— M’a iertat, clise el. Mă chiamă 
Vlad și mă duc la Neaga, căci eu sunt ta
tăl ei!

— Dumnâta ești tatăl ei! Atunci spu- 
ne-i — spune-i... nu, nu’i mai spune, că 
m’ai vădut! Pote, că nu scie unde sunt! 
Las’o să mă uite, că eu am murit!

— Eu am scăpat și ai se scapi și tu, 
dise bătrânul. Sandu se uită la el:

— Da, când oii! îmbătrâni și când 
Neaga mă va fi uitat de mult.

— Dâcă’i din sângele meu, nu uită. 
Rămâi cu bine, și nu te lăsa pradă desnă- 
dejdei.
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asupra lor aceia, cari se fac învățătorii 
poporului, — căci dela aceea, cum îșl vor 
împlini chiămarea lor, atârnă viitoral, binele 
și fericirea poporului, a cărui sorte e în
credințată în manile lor. Tocmti de aceea, 
fericit se va simți învățătorul, care cu con- 
sciința liniștită va pută să dică la sfîrși- 
tul fiă-cărui an scolastic: „Ml-am împlinit 
tot-dăuna datorința mea"; și la din contră, 
greu trebue se-1 mustre consciința pe acela, 
care nu și-o împlinesce.

Pare-că asupra școlei nostre este un 
blăstăm dela Dumnezeu pentru cine scie 
ce, căci noi avuserăm parte tot de ast
fel de învățători, cari n’arată nici un zel 
pentru binele, viitorul și fericirea poporului 
nostru. Așa a fost în trecut cu învățătorul 
în pensiune, — așa-i astă dl cu actualul în
vățător Trifon Lugojan, al cărui esamen, 
ținut în 2 Iunie v. sub conducerea P. On. 
D-n protopresbiter, ca inspector tractua.1, 
asistat de comisarul de esamene, precum și 
de mai multă inteligență din loc și jur, — 
a avut un resultat, care numai cinste nu 
pote să-i aducă. Din 46 — 50 de elevi, cari 
au cercetat școla regulat pe timpul substi- 
tuirei prin preotul Dimitrie Tătar, abia s’au 
presentat la esamen 18 inși (14 elevi și 
4 eleve.) Și că s’a cercetat așa rău școla, 
causa este însu-șl el, că n’a ținut orele re
gulat și deplin, că n’a ținut seină de pla
nul de învățământ, că nepreparându-se în 
scris, n’a fost în stare să ocupe fiă-care des
părțământ, — er lecțiunile, mărginindu-se 
pe lângă manual, au fost seci, neinte
resante și fără vieță, — ceea ce a pro
dus în elevi disgust și mai în urmă pără
sirea școlei la o parte din ei.

Der greșela cea mai mare, ce a fă- 
cut’o, care nu i-se pote nici scusa nici 
ierta, este, că fiind substituit în locul preo
tului Dimitrie Tătar, care șl-a ținut de 
datorință a face un conspect despre tot 
materialul propus din fiă-care obiect cu 
fiă-care despărțământ, a dat la o parte 
acest conspect, ba a făcut la urmă și o ob
servare, care denotă din destul nematuri- 
tatea și copilăria lui.

Insă pentru acesta a fost aspru do
jenit din partea prea On. D-n protopres
biter și în fața tuturor.

Esamenul s’a început după recitarea 
în cor a rugăciunei „împărate ceresc" din 
partea elevilor, după care a urmat esami- 
narea, mai întâi din religiune și apoi din 
celelalte obiecte de învățământ. Cu cei 
din anul întâiu și al doilea s’au esaminat 
rugăciunile, âr cu ceia-lalțl din istoria 
biblică despre Iosif, Moise, Ioan Boteză
torul și nascerea lui Is. Christos. Din isto
ria biblică esamina, avend manualul des
chis și uitându-se în el.

Recitarea rugăciunilor s’a făcut așa, 
ca și când elevii ar fi învățat rugăciu
nile nu dela învățător, ci dela părinții lor 
Așa d. e. în rugăciunea „Tatăl nostru" în 
loc de: „Vie împărăția ta, fie voia ta" 
s’a dis: „Fie împărăția ta, fie în voia ta". 

In loc de: „precum și noi ertăm păcătoși
lor noștri", — s’a dis: „precum și noi să 
ertăm pe păcătoșii noștri". Ce se atinge 
de istoria biblică, ea s’a făcut așa, ca și 
când ar fi fost vorba de istoria poporului 
jidovesc, er nu ca să se producă în elevi 
simțăminte religiose. Nici o învățătură 
morală n’a scos și nici o aplicare la elevi 
nu s’a făcut.

Din limba maternă s’au cetit unele bu
căți de cetire. Intrâgă esplicarea piesei s’a 
mărginit la recitarea cuprinsului cu cuvin
tele din carte. Alte esercițil, precum orto
grafice, stilistice și gramaticale nici po
veste.

Și mai rău a mers din comput. Com- 
putul este un obiect de cea mai mare în
semnătate după religiune. Pe el trebuia 
să pună pond mai cu semă în timpul 
acesta al materialismului, când lupta 
pentru esistență e mai înfocată. Der dân
sul nu și-a prea spart capul atâta, judecând 
după întrebări și răspunsuri. Le punea ast
fel de întrebări, cari în vieța de tote di- 
lele nici când nu pot să-i vină înainte 
în loc ca să întrebe pe copii din sfera 
de vieță a părinților lor. După-ce întrebă 
pe un începător cât face 4 5, elevul răs
punde că 9. Pentru-ce? motivul? Der mij
locul prin care putea să-i arete, adecă ma
șina de comput, a fost scos’o afară, ca 
pe un lucru netrebnic. Altuia, care abia 
soia computa cu numerii 100, îi dă un 
esemplu de adunare cu întregiși decimale, 
— firesce n’a putut nici cum să o facă. 
Și încă un esemplu cu numerii seci, pen
tru-ce a și fost făcut atent din partea pre- 
sidiului, ca să îmbrace tema prin esemple 
practice.

S’a mai esaminat din limba maghiară 
cu care se vede treba s’a trudit â conto 
celor-lalte obiecte, ca d. e. istoria și geo
grafia, istoria naturală, gramatica și fisica, 
cari nu s’au propus de loc. Am vădut, 
că elevii sciau să cetescă. D’asemenea nici 
cântările — nici cele bisericescl, nici cele 
naționale — nu s’au propus.

Esamenul s’a încheiat prin câte-va 
cuvinte bine simțite, adresate din partea 
presidiului elevilor, — punându-le la inimă 
folosele și însemnătatea învățăturii, er 
după dimiterea lor, prin pilde și ase
mănări arată, cum trebue să fiă și să se 
porte un învățător, pentru-ca să corăspundă 
pe deplin sublimei sale chiămărl. Arată 
mai departe, că închipuirea și semidocția 
au urmările cele mai rele pentru fiă-care 
om — mai cu semă față de aceia, cari 
sunt la începutul carierii lor; laudă mo
destia, ca pe una dintre cele mai înalte 
virtuți.

Așa a decurs esamenul dela școla 
nostră.

X.

Vaidasig, Maiu 1895.
In 31 Maiu st. v. s’a ținut esamenul 

public în comuna ndstră Vaidasig (proto- 

presbiteratul Turdei). Ca comisar presidial 
a fost P. 0. D. Petru Roșea, proto-presbi- 
ter. Afară de membrii comitetului parochial, 
dintre poporani n’au prea luat parte la esa- 
men, din caueă, că era Mercurl, în di de 
lucru.

Deși dela PascI înoâee copiii au cer- 
oetat neregulat școla, învățătorul Paul 
Slanciu a făcut totuși un progres mulțămi- 
tor, așa încât pe toți ne-a pus în uimire, 
încă chiar dela început, prin cântarea „îm
părate ceresc", esecutată de copii și co
pile în două vool.

Esamenul s’a început la 8 ore dimi- 
neța și a durat pănă la 12. S’au esaminat 
din tote obiectele de învățământ; răspun
surile au fost precise și chiar surprindătore 
din partea elevilor. întreg publicul ascul
tător rămase mișcat de frumosul progres 
dovedit.

S’au esaminat 30 elevi, cari toți erau îm- 
brăcațl în haine de sărbătore și ou fețele 
vesele. S’a făcut bun progres cu desp. I, 
II, III, dâr apoi cu deosebire cu desp. IV, 
V, VI din gramatică, geografiă, religiă și 
comput au întrecut așteptările tuturora. 
Esamenul din cantul bisericesc și național, 
cu oare s’au înoheiat esaminările, ni-a făcut 
plăcere rară și bucuria, văcjend și aici un 
progres atât de frumos.

De încheiere a ținut D-l proto-pres- 
biter o vorbire forte trumosă, îndemnând 
pe d-l învățător, ca și în viitor să lucreze 
cu acest zel.

Copiilor, ca îndemn la diligință, li-s’a 
împărțit un premiu de 1 fi. din partea epi- 
tropiei lisericescl.

Alecsa Grindean, 
epitrop I.

Poporul nostru și asigurările.

Averea și agoniaela nici unei 
clasee de dmenl nu este espusă la 
atâtea daune și primejdii, ca a eco
nomului, De inulte-orl semănăturile 
lui, mai gata, sunt înecate de apă, 
de petră seu nimicite de secetă; de 
multe-orl vitele lui se prăpădesc de 
b61e; de multe-orl casa, șura și ce
lelalte clădiri ale economului sunt 
distruse de focul mistuitor.

Pe când neguțătorul și mese
riașul au averea lor mai asigurată, 
pe atunci a economului este forte 
espusă întâmplărilor, dela al căror 
mers atârnă în tot-deuna prosperarea, 
stagnarea, seu nimicirea averei lui.

Tocmai fiind-că averea econo
milor noștri este așa espusă, n’ar 
strica, ca ei să Hă mai prevecjetorl 
și mai înțelepți, căutând a-se asi
gura în contra elementelor nimi- 
citore.

Poporul nostru a fost prea de
dat pănă acum cu aceea, ce i-a rân
duit sârtea, care de cele mai multe- 
orl așa a fost de nemilosă față de 

el, încât nu i-a lăsat decât țipete 
și vaete. Gine n’o crede acesta, 
mergă după un foc mai mare la 
fața locului și se va convinge, că 
adevărul vorbim.

Scenele mișcătdre, ce se produc 
în urma focurilor mai mari, sunt 
în stare se înrndie și inimile cele 
mai împetrite ; ele au și dat un în
demn puternic la înființarea băncilor 
de asigurare.

Der poporul nostru dela înce
put nu a fost prea aplecat spre asi
gurări, și acesta din mai multe con- 
siderațiunî, De o parte ve$ând, că 
băncile de asigurare sunt mai tot 
în mâni streine, de altă parte so
cotind, că plătind el și următorii lui 
regulat câte-va decenii ratele la banca 
de asigurare și neîntemplându-i-se 
nici o daună, el numai se serăcesce 
pe sine, recumpărând obiectele asi
gurate și îmbogățind banca.

S’au mai întâmplat apoi și ca
șuri de acelea, că agențl de asigu
rare, cutreerând satele, au încassat 
sume mari de bani de pe la popor, 
pe cari nu le-au administrat bănci
lor respective, ci au- luat’o la săne- 
tosa cu ele, lăsând pe omeni cu bu
zele umflate; seu că nu spuneau 
condițiunile de asigurare drept, și 
când dmenilor le veneau polițele 
(contractele) se pomeneau numai, 
că au fost duși pe ghiață, având se 
p'ătescă sume cu mult mai mari, de 
cum s’au fost tocmit cu agenții de 
asigurare; seu că după incendiurl, 
sub un pretext seu altul, nu li-se 
solveau sumele asigurate întregi.

Am mai pute continua, arătând 
și alte nedreptăți și înșelătorii, ce a 
suferit poporul nostru cu asigurările, 
cum de pildă au fost citați pe la 
judecătorii, condamnați la pedepse 
însemnate și mai pe urmă chiar ese- 
cuațl. Acestea tote au făcut, ca el 
se fiă gata mai bucuros se sufere o 
daună elementară, decât o daună și 
nedreptate făcută de omeni.

Apoi se scie, că afară de darea 
erarială, poporul nostru trebue se 
mai plătescă o sumedeniă de arun- 
curl pentru comună, drum, comitat, 
scolă, biserică și altele, așa încât pe 
lângă tdtă încordarea puterilor sale 
materiale, el nu mai e în stare a 
plăti și pentru asigurare, unde nu 
este silit și esecuat, ca la celelalte 
aruncurl.

Se nu se credă, că ddră am fi 
contra asigurărilor. Acestea sunt, în 
adevăr, cele mai bune și salutare 
însoțiri, pentru ca cel asigurat „se 
se pdtă culca liniștit", după cum se 
(jice. Și e rău, decă chiar și aceia, 
cărora le dă mâna, nu s’ar asigura.

Asigurările sunt mai de multe

Cei patru liberați se îndreptară spre 
eșire și periră repede în întunecime din 
fața privirilor pismășe, cari îi urmăreau.

In sat, d’asupra iadului grozav, era 
numai lumină și sore; cununi și ghirlan- 
lande împodobeau casele și stradele pito- 
rescl. Colo în mijlocul horei, care se tot 
mărea, se audeau viorile, cobzele, țimba- 
lele lăutarilor țigani, cari nu mai aveau o 
clipă de odihnă; printre ele se audea flue- 
ratul ascuțit al naiului, și răsuna bătaia 
din picidre a flăcăilor, ale căror cămăși, 
albe ca pomii înfloriți și bogat cusute, lu
ceau peste pantalonii cei albi. Pălăriile lor 
erau pline cu flori; la cingătorl le atârnau bas
male cusute cu culori, și ei strigau și chefuiau 
și săreau pe când fetele, pe cari le țineau 
de mâni, jucau cât se pote de frumos și 
de liniștit, par’că alunecau peste ierbă, fără 
ca să’șl misce piciorele. Și cămășile și fus
tele lor erau bogat cusute cu roșu și negru, 
și sclipeau de fluturi aurii. Codele le erau 
împletite cu flori, și nevestele cari erau îmbro
bodite cu maramelungl subțiri, aveu cel puțin 
o garofă la ureche. Femeile române sunt 
forte îndemânatece la cusut și la țesut, și 
horele lor sunt o frumsețe rară. Une-orI 
se audeau strigătele jucătorilor, cari duceau 

hora, și cărora cei-lalțl le răspundeau, ori 
țiganul îșl cânta vidrei plimbându-se prin 
mijlocul horii, par’că urma și el jocul, ca 
să-’l întărite mai mult. Cântăreții erau ne- 
obosițl, și când isprăveau cu hora, înce
peau chindia, brîul, ca la breza, sultănica, 
și cum le mai dice la tote jocurile lor fru- 
mose. Jucătorii înfierbântați se duceau și 
veneau dela puț, ca să’șl mai ude gura, și 
din pridvorul unei case, pe care erau atâr
nate corone, priveau Domnul și Ddmna cu 
garda lor. In amestecătura aceea de tote 
culorile, Domnei nu’i perise din ochi în
tristarea adencă, ce o cuprinsese când vă- 
duse ocna.

In sfîrșit hora se sparse, și în mijlo
cul ei fură aduși cei patru ocnași, cari ve
neau să mulțumescă Domnului, că îi ier
tase.

Bieții omeni galbeni, par’că eșiau din 
mormânt, așa erau de streini în lumea cea 
veselă, așa erau de serioși. Unul sta ne
mișcat și-și întorcea capul după sunet, or
bise. Ddmna făcu daruri omenilor și îi în
treba cu glas blând, decă aveau mult pănă 
acasă ?

— Numai așa de puțini ai iertat ? în
treba ea încet pe soțul său.

— Altădată mai iert și pe alții, răs
punse el tot încet.

Domnul purta un vestmânt lung de 
mătase și mijlocul îi era încins cu un șal 
minunat; pe cap avea ișlic, adecă o că
ciulă mare de blană. Barba lui bine îngri
jită ii acoperea peptul. Era măreț la um
blet și zimbea rar.

Ddmna avea pe ea o manta lungă de 
mătase verde, cusută cu aur și cu samur 
pe margine; de-asupra cădea un văl de 
mătase subțire, ca țesătura de păianjin. In 
palatul ei avea femei, cari torceau și țe- 
seau forte frumos, și chiar țesăturile de lână 
erau forte subțiri și nu se stricau lesne. 
Ea admira cămășile țărancelor și sălbile 
de aur dela gâtul lor, și dărui multora 
bani noi să’șl facă salbe.

Când se mai răcori spre seră, veniră 
trăsurile cu câte opt și chiar doi-spre-dece 
cai înaintași; pentru fiă-care patru cai era 
câte un surugiu, cu mintean bogat cusut 
și cu mâneci albe, ce fâlfăiau, cu brîurl 
late și cu panglici lungi la pălării. învâr
tiră bicele lungi pe de-asupra capetelor și 
plecară îngona mare, plesnind și strigând. 
Curând tote periră în nori de praf.

Departe de ocne era un sat frumos 
de munte, înfundat în arșița sorelui, care 
apunea. Un om sta singur pe dâl, rădimat 
de toiag, și se uita în vale, par’că căuta 
printre stâlpii prispelor fiă-cărei case vre-o 
ființă cunoscută. Der nu se întorsese încă 
nimeni dela câmp. Nu trecu mult și se au- 
cjiră departe clopotele vacilor, și fetele și 
băeții veneau singuri seu câte mai mulțl, 
vorbind și rîdând, pe urmă veneau femeile 
torcând și cu copiii în brațe, pe cap și la 
spinare. Bărbații veneau mai încet, cu 
unelte grele pe umeri, și fumau.

Peste puțin fumuri subțiri, albastre 
eșiră din coșurile caselor: femeile pregă
teau de mâncarea de sera, pe când bărba
ții mai stau prin prejur de prispe și vor
beau. Pe urmă eșiră de prin case fetele 
cu urciâre colorate și cu donițe pe umere, 
și se duseră să scotă apă dela puț. Flăcăii 
se apropiau și se rugau să le dea și lor 
câte o înghițitură, și pe ici pe colo le stre
cura câte-o glumă. Nebăgat în semă de 
nimeni, sta mereu nemișcat omul de pe 
del și se uita spre sat.

— VenițI încoce! striga una din fete. 
Vădui ceva în apă!

Și se uita în puț rădend cu șiretenie.
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feluri: contra focului, grindinei, vieții, 
primejdiei (bolei), pentru un anumit 
șir de ani, și altele, pentru cari cei 
cu dare de mână se pot folosi ame- 
;surat stărei lor materiale.

Când e, ca cine-va se se asigu- 
treze, se caute tot-deuna după banca, 
icare e mai solidă și tot-odată mai 
aprbpe de el, ca se se mai potă in
forma din când în când, că cum 
plătesce la cas de pagubă, și că 
merge ea înainte seu dă îndărăt.

Pote că multele nedreptăți și 
«Saune, ce a suferit poporul pretu- 
tindinea, le-a avut înainte și Curia 
din Budapesta, când în anul 1894 
sub Nr. 316 a adus hotărîrea, prin 
care asiguratul este obligat a plăti 
numai rata primă de asigurare, când 
adecă i-se dă la mână polița, în care 
se cuprind tot odată și condițiunile 
de asigurare. Una din aceste con- 
dițiuni dice, că banca nu este obli
gată a plăti dauna făcută de foc, 
decă ratele nu s’au solvit la timp, 
prin urmare nici asiguratul nu pote 
fi silit a plăti ratele, și polița se pri- 
vesce de amândouă părțile ca ni
micită.

Așa-dera, după hotărîrea de mai 
sus, decă a trecut un an dela data 
asigurării, poți să nu mai plătesc! 
ratele, respective să-ți scoți cambiile 
căci banca nu te mai pote sili, pre- 
■cum nici tu nu poți cere despăbu- 
hire, la cas se ți-se întâmple daună, 
•decă n’ai plătit Ia timp.

De-altmintrelea ar trebui să se 
asigure poporul nostru prin clădiri 
mai solide de petră și cărămidă, și 
prin alte însoțiri obștesc!, la cari 
banii plătiți, și decă n’ai daună, nu 
aunt perduți pentru vecie, ci mai 
curând seu mai târdiu se pot în
tărea erăși cum-va spre binele și fo
losul teu propr-iu.

Astfel de însoțiri s’ar pute în
ființa în fîă-care comună, la cari să 
fiă obligați apoi toți locuitorii a con
tribui după starea lor materială, 
avend a fi despăgubiți la cas de 
daună prin foc sâu bole de vite, tot 
iân aceeași măsură, după cum au și 
plătit.

Să nu mai așteptăm, ca tot alții 
<să facă cele bune și de folos, ci să 
mai încercăm a face și noi câte- 
•ceva. — „Ajută-țî, și Dumnezeu îți 
va ajuta,“ cțice un proverb, la care 
ar trebui se ne cugetăm și noi mai 
Adese ori.

I. G.

Adunare învețătorescă.
Inand, 28 Iunie n. 1895.

Reuniunea învățătorilor români gr. 
or. din tractul Ținea și-a ținut adunarea 

în școla română gr. or. din comuna Janosda 
la 8 (20) Iunie n. c. Decursul ei îl reasu- 
mez în următorele:

1) După invocarea duhului sânt, la 
care a luat parte M. 0. D-n Nestor Po
rumb, adm. prot., asistat de preoții: Iosif 
Nagy, Georgiu Blaga și Eutimiu Blaga, er 
la finea servițiului divin M. 0. D-n admi
nistrator protop. a salutat adunarea prin- 
tr’un frumos discurs, toți membrii de față 
s’au dus în sala de învățământ, unde prin 
președintele reuniunei au fost salutați, de
clarând adunarea de deschisă.

2) S’a constatat presența membrilor, 
cari cu escepțiunea a 2—3, au fost de 
față toți.

3) A urmat raportul comitetului des
pre starea cassei, și a bibliotecei, din care 
resultă: că reuniunea posede un fond de 
104 fi. bani disponibili și 17 fi. în restanțe; 
biblioteca în present nu posede nici un 
op, de ore-ce opurile, ce s’au cerut de bi
bliotecar, nu se află, seu sunt oprite; de 
aceea adunarea a autorisat pe M. 0. D-n 
administrator protopopesc să procure opuri 
sciințifice-didactice în preț de 20 fi.

4) S’au ținut prelegeri practice prin 
învățătorii: Mihai Hașaș din limba maternă, 
T. Roșu din esercițiile intuitive și V. 
Străuț din istoria patriei. Aceste prelegeri, 
după observațiunile făcute din partea mem
brilor: loan Costa, Pavel Pop și preotul 
Georgiu Blaga, s’au primit cu plăcere.

5) A urmat cetirea disertațiunilor din 
partea membrilor: loan Costa, Mihai Hașaș 
și T. Roșu și anume: I. Costa a disertat 
despre „primele școle creștine14, M. Hașaș 
despre „educațiune44, și T. Roșu a diser
tat asupra temei : „Ce pote învățătorul 
forma din copil44, — cari au fost ascultate 
cu viu interes și forte viu aplaudate.

6) Adunarea a hotărît, ca în viitor 
ședința reuniunei de primăvară să se țină 
într’o' comună, de-odată cu ținerea esame- 
nului cu școlarii.

Nu pot a nu esprima mulțămită 
on. d-nî preoți și anume: loan Costa din 
loc, Iosif Nagy din Roit, E. Blaga din 
Tulea și George Blaga din Homorog, 
cari au bine voit a ne onora cu pre
sența ; și în desclinit M. 0. D-n Nestor 
Porumb adm. prot. și preot în Tulea, care, 
și înainte d& a ocupa acest oficiu, la tote 
ocasiunile a arătat și arată interes și ab- 
negațiune față de cestiunile bisericescl și 
școlare. Dorim din totă inima, ca duhul 
sfânt să se pogore asupra D-sale, ajutân- 
du-i a conduce definitiv acest tract, vă
duvit aprope de doi ani.

Ioan Costa, 
v.-preș. reuniunei.

Apel.
cătră foștii membri ai societarei academice 

„România Jună44.
Adresăm rugarea cătră toți foștii 

domni membri ai societăței academice so

cial literare „România Jună*, să bine-voescă 
a ne trimite cât mai curând adresele D-lor 
pentru de a-i pută informa despre tote dis- 
posițiunîle, ce le-am luat și le vom lua 
pentru sărbarea iubileului de 25 de ani ai 
asistenței sale.

Adresa: Viena IX/2 Lazarett gasse 
Nr. 26.

Pentru comitat.
Stud. tech. Stud. med.
T. Popovicl, A. Fodor-Crețulescn,

secretar. președiete.

Secerișul în anul acesta.
După informațiunile adunate 

dela 940 economi din diferite părți 
ale țerei, speranțele, ce le putem 
ave în secerișul din acest an, se 
presentă în următorul chip:

Sămănăturile de tomnă în totă țâra 
sunt slabe de tot, abia dâcă vor da ici și 
colo un seceriș mai slab decât de mijloc. 
Mai peste tot locul ele au fost sămănate 
târcliu, din care causă mai ales săcara, care 
nu apucase să-și facă din tomnă tufe, a su
ferit forte mult. Grâul, din contră, nu s’a 
putut desvolta la timp din capsa prea târ
ziei desprimăvărerl. La acesta s’au mai 
adaus multele vijelii, ploi torențiale, ba 
chiar și rupturi de nori din filele din urmă, 
cari în multe locuri au oborît holdele, pri
cinuind multe pagube.

Sămănăturile de primăveră, din causa 
iernei lungi, în tot locul s’au sămănat târ
ziu și ast-fel s’au și desvoltat târdiu; or
zul mai cu sâmă a suferit mult, ovăsul mai 
puțin. Peste tot luat însă, nici una dintre 
spicosele de primăveră nu promite un se
ceriș nici măcar mijlociu, ba orzul va da 
un seceriș mult mai slab, decât de mijloc. 
Cucuruzul însă, deși sămănat târdiu, în 
urma ploilor s’a desvoltat frumos și pro
mite recoltă bună, mai ales decă va urma 
după acesta un timp călduros favorabil.

Sfeclele de zahar și cele de nutreț în 
multe locuri au trebuit să fiă a doua-oră 
sămănate; promit o recoltă mijlociă. Car
tofii promit o recoltă mijlociă bună. Nu
treț peste tot are să fiă mult, deși din 
causa ploilor multe și mari a fost în multe 
locuri noroit.

Lipsa de muncitori se simte în acest 
an mai mult ca altă-dată. Mult contribue 
la acesta faptul, că lucrătorii din Ardei 
emigreză cu mulțimea în România, er Slo
vacii din nordul Ungariei trec în America, 
înmulțirea fabricelor încă a ocupat multe 
brațe muncitbre, a cărora lipsă o simte 
acum agricultura.

Peste tot cjis, secerișul acestui an are 
să fiă la noi, după tote probabilitățile, mai 
slăbuț, ca cel din anul trecut.

In România se speră la un seceriș bo
gat în tote privințele, ceea ce servesce spre 

mare bucuriă agricultorilor, cari anul tre
cut au suferit forte mult din oausa sece
tei. Prețurile bucatelor încă s’au urcatr 
ceea ce măresce și mai tare bucuria agri
cultorilor.

Seceratul, clăitul și căratul holdelor.

Grâul, ca și cele-lalte spiedae, 
păna când ajunge la edeere, trece 
prin trei periode mai însâmnate: pe- 
rioda formârei paiului, a înfloririi și 
iormăiei bonului, și perioda cocerei 
bonului. Perioda din urmă se începe, 
când paiul și-a schimbat coldrea lui 
verde în galbină.

După înfl'orirea spicului, se for- 
meză între foițele aceluia, între pleve, 
o materiă zămâsă, care pe încetul 
se tot întăresce, pănă când se tace 
așa de tare, încât abia se pote sdrobi 
între dinți. Der seceratul nu trebue 
amânat pănă când bonul s’a întărit 
așa de tare, de-âre-ce într’un ase
menea cas, s’ar pute scutura prea 
multe grăunțe.

Decă bânele nu sunt încă tari 
destul, ci cevași mai moi, așa încât 
se pot sdrobi ușor între dinți, atunci 
se cțice, că grâul e în pârgă. De 
altcum se pdte vede, că nu tbte spi
cele se desvâltă și se coc de-odată, 
ci treptat, precum au și răsărit. Ast
fel se pot afla la început în fiă-care 
holdă spice câpte bine și spice nu
mai în pârgă.

Grâul secerat numai în pârgă, 
precum și cel crescut pe locuri mai 
ridicate, pe delurl, este mai roșu, 
mai bobonat și mai arătător, ca cel 
secerat mai târejiu și crescut pe șe- 
suri și care este mai sec și mai al
buriu.

Grâul ar trebui secerat în de
curs de o septemână, de-bre-ce lă- 
sându-se prea mult nesecerat, se scu
tură mulțime de bone din el. De 
aceea s’au întrodus în economiile 
mai mari, în timpul din urmă, ma
șinile de secerat, ca secerișul se se 
potă face cât mai în grabă, în de
curs de câte-va cjde-

Grâul e prea copt atunci, când 
spicele încep a-se încârliga și în
doi, er plevele a-se desface, așa în
cât se pot vede chiar bonele. Că 
dintr’o ast-fel de holdă se scutură o 
mulțime de bone, acesta se pdte vede 
de acolo, că întrând ploi mai înde
lungate după seceriș, fac ca bdnele 
cadute se încolțescă și se răsară, în
cât se pbte vede holdă verde prin 
miriști.

Plugarii ar lucra der tare în- 
țelepțesce, decă s’ar sili a isprăvi cu 
secerișul cât mai în grabă, în de
curs de o septemână cel mult. Spre 
scopul acesta ar trebui înlocuită se-

— ’L-am vădut deslușit de tot; acuma 
.-sciu pe cine am să iau de bărbat.

Tote voiau să vadă, și se împingeau 
unele pe altele și zîmbeau; căci se cjice,

• că dăoă te uiți mult în apă, ți-se ivesce 
cel pe care ai se-’l iei de bărbat peste an.

Pe când rîdeau ele, dintr’o casă mai 
•de pe del eși o fată de o frumsețe rară, 
■cu nisce ochi mari, plini de o întristare 
nespus de adâncă. Codele’i negre luceau, 
și nisce garofe împletite în ele le făceau 

■să pară și mai negre.
Făcu o mișcare, par’că ar fi vrut să 

rse întorcă înapoi să între în casă, când 
vădu fetele la puț, der un glas răstit din
lăuntru îi porunci ceva; ea rămase nehotă- 
rîtă, cu urciorul în mână. Cum eși, o și 
băgară în sămă, și bătrânul de pe del, și 
fetele dela puț, care șoptiră ceva uitân- 
-du-se la ea.

Fata se roși, și urciorul îi tremură 
.puțin în mână. Pe urmă făcu câțl-va pași 
hotărîțl în spre puț.

într’o clipă o împresurară tote: „Ei, 
da galbenă ești, Neago ! Tăcută ești, Neago! 
Der unde’țl e odorul, Neago? Unde’țl e

• drăguțul? Omorîtorul, ai?!44

— Dă încolo florile astea, cfi9e alta. 
Și’i smulse garofele din păr.

Neaga lăsa să cadă urciorul și se uită 
cătră cer.

— Singură, șopti densa, singură! Cine 
să mă ajute și pe mine ?

— Eu! răsună un glas adânc.
Fetele se deteră îndărăt speriate. In 

fața Neaghii se afla Vlad, care se uita la 
ea de multă vreme în tăcere.

— Cine ești tu ? întrebă fata. Și -se 
uită țîntă la el, cu frică în ochi și buzele 
jumătate deschise, par’că presimțea o nouă 
nenorocire.

El așteptă cât-va și apoi dise:
— Tatăl teu.
Din peptul ei eși un tel de oftat, și 

după-ce făcu o mișcare repede, clătină din 
cap cu întristare și mânile îi cădură în jos.

— Eu n’am tată, dise densa.
Fetele se uitară una la alta și se gră

mădiră mai aprope.
— Nu ’țl-a vorbit nicl-odată nimeni 

de densul?
Ea îșl plecă capul.
— Ba ’ml-au spus toți, că ar fi la 

ocnă.
— Din ocnă viu.

Cuvintele acestea sunară așa de în
grozitor, încât un fior de spaimă trecu 
prin câta de fete. Numai Neaga ridică 
ochii și se uită la el.

— Scii tu cum îl chema pe tatăl tău ?
— Da, Vlad.
— Vlad mă chiamă. Și pe mama ta 

n’o chiamă Florea și pe fratele tău Radu?
Ea făcu semn, că da.
— Ei unde sunt?
— Fratele meu a plecat, nu sciu unde, 

a plecat în lume, oă aici nu’i era bine.
— Dâr mama ta ?
— Mama a murit; eu stau la bărba- 

tu-său de al doilea și îi îngrijesc de copii.
— La bărbatul mamei tale stai?
— Da, la densul.
— De mult era măritată?
— De mult, de șese ani.
— E bun cu tine ?
— Ba nu.
Fetele ârășl se împinseră una într’alta 

și’șl luară vîrfurile basmalelor în gură și 
deschiseră ochii mari.

— Nici o vorbă bună nu’ml spune și 
mă bate; mama plângea mereu și dicea: 
„0! de ce m’am mai măritat! Mai bine 
de rămâneam văduvă44. Și așa de mult a 

plâns, încât a căpătat o durere mare la 
inimă și pe urmă a murit.

— Der cine ’i-a spus, că eu ași fi murit ?
— Nu sciu.
— Ecă trăesc, și dâcă îți e rău, unde 

ești, hai cu mine, să umblăm pănă ce vom 
găsi un acoperiș.

— Și chiar de nu ml-ai fi tată, tot 
ași merge bucurosă cu tine, moșule.

Câte-va femei eșiseră de prin case. 
Ele îșl puseră mâna la gură, ori pe obraji 
și dădură din cap dicend:

— Domne ! Domne, ia te uită la ea. 
A înebunit! Ce ar dice biata mă-sa, dâcă 
ar vedea-o ?

— Bine c’a murit.
Bătrânul și fata plecară liniștiți amân

doi în colo, par’că așa se cuvenea. Nu eși
seră încă din sat, când o femeie bătu în 
geam la tatăl vitreg al Neaghii, care cre- 
dend, că e ea, începu:

— Vino mai iute de pune de mămă
ligă, afurisite, fată de nimic, soi rău, neam 
de hoț, fată de ucigaș! Vino, că-țl zdro
besc osele!

Și se și repecli afară cu un lemn în 
mână și roșu la față. Femeia dise liniștită:

— Stai, stai, nu mai ocări și te în-
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cerea de pănă acum prin cosa cu 
greblă, care s’a dovedit a fi mai 
spornica, debre-ce un cosaș, cu un 
legător de snopi după el, pote cosi 
tot atâta holdă, cât pot secera 4 
pănă ’n șese secerători, cari, după 
cum e sciut, pe timpul secerișului 
sunt fbrte scumpi, ba de multe-ori 
nici așa scumpi nu se pot căpăta.

Seceratul holdelor ar trebui se 
se facă numai pe timp frumos, de 
6re-ce secerându-se holdele ude și 
legându-se snopii în starea acesta, 
paiele pe la legătură se muceZesc 
și putrezesc, ba chiai’ și bbnele din 
spice înmuindu-se pot se încolțescă 
și crescă. T)e aceea snopii secerați 
pe rbuă, precum și cei plini de bu- 
ruenă, n’ar trebui legați îndată, ci 
mai lăsați cât-va timp, ca se se usce 
mai bine.

La secerat ar trebui îngrijit, 
ca snopii se nu se facă tocmai prea 
mari, de-bre-ce se uscă reu în clăi, 
decă sunt buruenoși ; er la clăit și 
încărcat umbli greu de tot cu ei; 
mai buni sunt cei mijlocii și mai 
mici, cari se uscă curend și poți 
umbla mai ușor cu ei.

Clăitul snopilor ar trebui se se 
facă tot deuna dimineța sbu peste 
nopte, pănă când adecă sunt plini 
de rouă, ca se nu se prea scuture 
bbnele din ei. Pe fundul clăilor se 
caută totdeuna snopul cel mai mic, 
care se îndoesce pe la mijloc și ast- 
iei se așecjă pe păment, adunându- 
i-se spicele de-asupra. Pe acesta se 
mai pun alțî patru cu spicele pe 
cel dintâi, în formă de cruce, ca se 
se acopere spicele, er pe cei patru 
se mai pun încă câte patru, așa ca 
claia se devină de 20 snopi, înco- 
vâindu-se bine peste mijloc cel de de-a
supra, ca se nu potă străbate plbia 
și umecjela în cei-lalți. Pe unele lo
curi clăile se fac de câte 28 seu 30 
snopi, der nu la olaltă, ci în jumă
tăți de câte 14 seu 15 snopi.

Pentru ca se nu restdrae ventul 
clăile, se pot înțepeni în păment 
nisce păruși ascuțițl, cari apoi țin 
și mai bine clăile în picibre. In ță
rile de cătră apus nu se face clăi
tul, ca pe la noi, în forma crucilor, 
ci în forma grămezilor de coceni: 
se pun adecă doi snopi în picibre, 
cam plecați unul spre altul, lângă 
cari se mai adaugă alți 10 seu 12, 
er de coperiș se încovoie alți doi și 
se pun pe de-asupra.

Clăile de grâu seu secară ar 
trebui mai lăsate câte-o săptămână 
două după secerat pe câmp, ca se 
se usce bine și numai după aceea

se se care în sat. Datina acesta pe 
unde se ține e forte practică, deore- 
ce clăile se pot usca fbrte bine, ca 
se nu se înferbinte după aceea, când 
se așe^ă în ferdele seu stoguri.

Căratul holdelor e bine se se 
facă pe timp avântat și frumos, pro- 
vecjendu se carâle cu scânduri bine 
încheiate de desubt și cu lese pe 
loitre, ca banble cădute și sdro- 
bite din spice, prin desa um
blare încbce și încolo, când se în
carcă, se nu cadă pe loc seu. pe 
drum pănă acasă.

Bbnele și spicele rămase în car 
seu căcjute jos pe timpul descărca
tului se adună la un loc și se îm- 
blâtesc deosebit, seu de-odată cu ce
lalalt grâu.

Căratul grâului, ca și al celor
lalte bucate, se face aprope peste 
tot locul cu mult alaiu (fală), atâr- 
nându-se și clopote de „cibie“ la 
grumacjii vitelor, âr plugarii și so
țiile lor îmbrăcându-se ca în Zi de 
serbătdre, și care are de a căra mai 
multe Z’le, acela se ține mai harnic 
și mai fericit. Și cu drept cuvânt, 
deore-ce căratul bucatelor este roda, 
unui an întreg de lucru și ostenelă.

1. Georgescu.

H6LTE SI DE TOATE,
a

furia de geba, că nu e Neaga. Ea a 
plecat....

— A plecat? Unde?
— S’a dus în lume, cu un om bă

trân, slab și jigărit, care dice, că ar fi 
Vlad, tatăl ei, și că ar veni dela ocnă. A 
întrebat de Elorea, de casa lui, de Radu.

Omul se făcuse vânăt la față și par’că 
amuțise. Femeia se speria, aduse de îi dete 
apă și Zise:

— Ce te sperii așa? N’a fost vre-o 
stafie, ci Vlad, ’l-a cunoscut mama Vasi
lina.

Omul fu astfel isbit încât trebui sS-i 
lase sânge. După-ce se desmetici și îl în
trebară, decă vre să aducă pe Neaga în
dărăt cu sila, el scutura cu putere din cap 
că nu. Lume se strînsese multă, tineri și 
bătrâni, și stătură pănă noptea în fața ca
sei ; femeile necăjite și ostenite abia pu
tură liniști pe copii, cari țipau și plângeau 
după Neaga. Unii diceau, că bine a făcut 
că a plecat, că prea o înjura și o bătea 
tatăl-său vitrig într’una, după-ce băgase și 
pe masa în păment. Alții diceau, că el o 
iubea pe fată și că o înjura și o bătea de 
năcaz, de când cu istoria lui Sandu, și. oă 
avea chiar de gând să o omore.

(Va urma.)

Geografia în vremurile vechi.

Cum se propunea geografia pe vremea 
strămoșilor noștri și ce frumose și intere
sante cunoscințe se propagau embrionilor 
candidați la sciințe, putem vedea din un 
manual de geografie apărut la anul 1530 
în Germania. In acest manual se puteau 
ceti și următorele nostimade:

„După confusiunea babilonică au a- 
părut tot felul de omeni prin tote părțile 
pământului. Așa spre pildă în India se 
află nisce omeni, cari au cap de câne (căp
căunii), vorbesc lătrând, se nutresc cu 
carne de om și umblă îmbrăcațl în pei de 
animale. Unii au numai câte un ochifi d’a- 
supra nasului pe frunte, și numai odată pe 
di se nutresc.

„Pe malurile rîului Ganges sunt omeni, 
cari nici nu mănâncă, fiind-că gura așa le 
este de mică, încât și băutura o sug nu
mai pe țevi de paie; afară de acesta nici 
nu trăesc din alt-ceva, decât din mirosul 
florilor și al pomelor.

„Ba în jurul isvorelor rîului Ganges lo- 
cuesce un popor, care peste tot nici nu are 
gură, — care-șl acopere corpul cu mușchi 
și trăesce esclusiv numai cu aer!...

„Se află între aceștia destui și de 
aceia, cari n’au nici urechi, nici nas, — 
alții eră, cari n’au limbă, etc.

„In Sicilia se află o rasă de omeni, 
cari au nisce urechi atât de mari, încât 
îșl pot acoperi cu ele trupul întreg ca cu 
o manta. In Etiopia unele triburi să tîrăie 
pe mâni și pe piciore, și trăesc și o sută 
de ani; unii au și corne, alții cioc lung, 
ori labe de capră; der sunt și de aceia, 
cari au numai un picior, der cu talpa atât 
de mare, că în contra arșiței sorelui se 
ascund cu tot trupul în umbra piciorului 
lor propriu.

„Pe muntele Milo locutsce un popor, 
care are călcâiul înainte și la fiă-care pi
cior câte 8 degete. In Etiopia este și o 
rassă, care e prăjită de căldura sorelui ca 
cărbunele, și căreia numai în societatea ani
malelor uriașe (elefanți), mai negre decât 
dânșii, ’i place să trăescă“ etc. etc.

Un al învățat german dela care 
chiar și numele ne-a rămas însemnat în 
cronicile timpului, d-1 Sebastian Munster, 
a dat la lumină în 1544 o carte pentru lă
țirea cunoscințelor geografice și etnografice, 
din care scotem un singur specimen:

„In provincia Lambal trăesc nisce 
animale, cari n’au urechi de fel; âr omenii 
de acolo au cap de câne, der încolo tru- 
nri' li-e de om. Sunt și animale, cari au 

! grumaz de cal, cap de cămilă și picibre 
de bou, etc. — Specia de pasări Pega tot 
aici trăesce. Acestă pasăre, e ca și alte pa

sări, numai că are urechi de cal, er specia 
de pasări trogopa are corne de berbec.

Decă luăm în considerare, că opera 
acâsta a ajuns în un răstimp mai scurt de 
un secol la 24 edițiunl și, că n’a fost scrisă 
pentru distracțiune, ci pentru a „instrui “ 
în sciința geografică, apoi că nu numai 
în Germania și-a câștigat din acâstă 
„Cosmographie“ sciința, ci a fost tradusă 
în limba latină, italiană și francesă — 
n’avem să ne mai mirăm nici de cum de 
bazaconiile din „Alexandria1* cea scrisă cu 
potcove, din care bunicele nostre sciau să 
ne citescă despre Alexandru Machedon cu 
calul său năsdrăvan Ducepal și cu răsboele 
sale cu furnicele și căpcăunii, și mai scie 
sfântul cu câte jivine mici și mari.

*
Colârea cerului.

Pentru ce e albastru cerul, pe care 
Tyndall l’a nnmit „o enigmă a naturei?u

Dâcă sciința n’a putut încă să resolve 
definitiv acestă cestiune, cel puțin a făcut 
un pas serios înaiute.

După ce s’a dovedit, că elementele 
constitutive ale aerului, afară de azot, 
adecă oxigenul, apa transformată în vapori, 
ozon, etc., sunt albaștri într’o grosime des
tul de mare, s’a mai constatat, că linia ra
delor directe ale sorelui, cari străbat at
mosfera nostră, e prea scurtă, pentru-ca 
aceste rade să apară privirei nostre în co- 
lorea viuă, pe care o vedem.

Lumina, care o vedem în tote punc
tele firmamentului, e o lumină polarisată 
și nu directă, ceea ce ne duce la urmă- 
tbrea conclusiune : ratjele solare, după ce 
ating direct suprafața pământului, se reflec- 
teză în tote direcțiunile de cătră acestă 
suprafață.

Ele străbat atmosfera întâlnind stra
turi din oe în ce mai dense, în mijlooul 
cărora se îndepăteză tot mai mult de sta
rea normală. Aceste rade ating ast-fel cele 
din urmă straturi, formând un unghiu atât 
de deschis, încât nu mai pot pătrunde 
aceste straturi.

Atunci se produce de aceste rade fe
nomenul bine cunoscut al reflexiunei totale 
și sosesc la noi, după ce fac în atmosferă 
o cale mult mai considerabilă, ca radele so
lare directe.

Ceea ce vedem, ne vine dâr din re
giunile îndepărtate, printr’uu adevărat miraj, 
și ne aduce ast-fel colorile tuturor stratu
rilor străbătute.

*
La un prând.

Un general rus dădu un prânZ ofi- 
cerilor de sub comanda sa ; după prânZ 
generalul scose din buzunar port-tabacul 
de aur, cu inițialele împăratului și îl puse 
la disposiția învitaților săi. După toaste 
și conversație, generalul voi să aprindă o 
a doua țigară, căuta mult, der ÎDzadar! 
Port-tabacul dispăruse! ?

Fiă-care oficer se vedea jenat, cre- 
oreflend, că ceilalți camaraZl îl bănuesc, 
în fine se decise a se esamina unul pe al
tul, ca să se cunbscă acel ce-șl apropriase 
obiectul în astfel de circumstanțe.

Ultimul oficer se împotrivi la per- 
chisiția, ce se decisese a i-se faoe! ?

Tote bănuelile căZură asupra acestuia.
Ei îl forțară, cu tbte acestea port- 

tabacul nu se găsi; dbr în busunarele lui 
se găsiră coji de pâne și altă merinde; er 
port-tabacul se găsi între căptușala mondi- 
rului generalului, unde alunecase din busu- 
narul, care era descusut.

Generalul îșl ceru scuze, er oficerul 
care adunase coji și resturi, ca să le ducă 
mamei și copiilor săi fbrte săraci, primi un 
ajutor de 10,000 ruble.

Ca,lexxcia,rAxliiL s©ptexxia,xxei»

IUNIE are 30 Zile- CIREȘAR.

țîilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

18 S. m. Leontin
19 ț Ap. Iuda fr. D.
20 S. m. Metodiu.
21 S. m. Iulian
22 S. m. Eusebiu
23 S. m. Agripina
24 Nasc. sf. JLon bot.

30 Pom. S. Pavel
1 Iulie. Teodor.
2 Cerc. Măriei.
3 Corneliu
4 Udalrich.
5 Ciril și Met.
6 Is aia prof.

din 26 Iunie n. 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta,

© "Ș Prețul poi

S â m i n ț e
« £ 100 chilo^r-

1 =
o dela | pF-uă

Grâu Bănățenesc 80 7.— 7.05
Grâu dela Tisa 80 7.05 7.10
Grâu de Pesta 80 7.— 7.05
Grâu de Alba. regala 80 7.— 7.05
Grâu de Băcska 80 7.10 7.15
Grâu ung. de nord 80 »— .—

o5 A © o Prețul por
I36mințe voohi soiul 5 Bl 100 ohilgz.

ori noufi ? 4C Q, dela pănă

Sâcară 70-72 5.55 5.60
Orz nutreț 60-62
Orz de vinars 62.64 .— .—
Orz de bero 64.66 .— . -
Oves 39.41 6.40 6.70
Cucuruz bănăț. 75
Cucuruz altă soiu 71;
Cucuruz n — •— .—
Hirișcă 11 ““ ■y»1 ■ —.—

iJursnl

pană
Pro duete div.

Sem. de tril'. Luțernă ungur. 35.- 40-
— francesă ——
_ —.— • —■

roșiă 55 - 60.-
Oleu de rap. rafinat duplu • - .—
Oleu do in —. - —. —

OJ p Uns. de porc dela Pesta 55 — 57.—
M al dela țeră —
br. Slănină sventată 51.- 52.—
o afumată 54.- 55 —

Său —. ——
o Prune din Bosnia în buțl 10.75 11.25
O din Serbia în saci 9.50 8.5’J
c Lictar slavon nou 17 — 17.50

bănățenesc - .—
’3 Nuci din Ungaria-»-3- <□ Gogoși ungureșei
£ serbesci

Miere —
galbină strecurată _ '—

Ceară de Rosenau _ ,—
Spirt brut —.— —.—

Drojdiuțe do spirt —.— —.

Bursa de Biimesa

din 26 Iunie n. 1895,

SCOMPTUKl:

*X7* aleii D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5"/, ăpr.-Oct. im?/4
99.7.,Renta amortisabilă ... P P

„ (Impr. 1892 . . . lan.—Ini. 100 '/2
„ „ dm 1893 *7„ P P 109.'/,

„ 1894 int. 6 mii. Apr.-Ocl. 96 —
„ (Impr. de 32.’/2 mii. *7. lau.-lulle 88 '/2

„ „ (Impr. de 50 mii. ‘7o n n 89-74
, (Imp. de274m lt*90 4‘7o p n 99.1/,

,, „ (Imp. de45m. 189!- 4% n n 89 7<
, (Im. de 120 iul. 1891 4’7„

Mai-Noi.
89 ’fi

Oblig, de Stat (Conv. rurale.). «7» 102’/4
Oblic. Casai Pensiunilor fr. 300 10 285.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 lan.-lnl. »9?/s

„ „ din 1884 &7n Mai-Nov.
,, „ » din 1888 5'7,. lan.- Dec. — -.

„ din 1890 5'7o Mai-Nov. 97 7»
Scrisuri fonciare rurale . . . 6'7,o lan.-lulie 9H7b

„ urbane BucurescI ,;7o n n 103 -
j, » » n » » 93 7h
u u p Iași .

Oblig. Soc. de basalt artificial
'7o n » 84 74
«"/o
V.N.

n n 99

Banca P.om. uit., div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1575.
Banca agricolă.......................... 5C0 150 v. 243 -
Dacia-România uit. div. 35 le; 200 într. v. 396,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 415 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. Biv. lei 30 250 325.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 151.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 95.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —'

„ „ 2em. u. d. 0
Soc. de fur. mifitare u. d. 60 lei

100
—

,,Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 ,, Jvt ! n
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20. » n

Cursul la bursa din Viena.

Banca naț. a Rom. S7o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte «7n Petersburg , . 47,%
Casa de Depuneri ''72 Berlin ....
Londra .... 2"/, Belgia .... 37n
Viena..................... 47o Elveția .... 37o

Din 28 Iunie 1895.
Renta ung. de aur 4n/0 . . . .
Renta de corone ung. 4% • • -
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone. . .

123.05'
99.40

125.85
103.—
123.60
98.10
98.75

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iunie 1895.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Soris. fono. Albina 5°/0

129.— Vând.
10.78 Vând. —.—

100.25 Vând. 101.25-

9.56 Vând. 9.58
9.48 Vând. 9.55
9.57 Vând. 9.60
5.62 Vând. 5.65

59.- Vând.
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Crețurile cerealeor din piața Brașovă.

Din 28 Iunie st. n. 1695

>
Măsura tiu 

greutatea
Calitatea.

Valuta a 

trlaoă.

fl. cr.

IE. L. 1 cel mai frumos
1

5 70
Grâul mijlooiu . . 5 20

(mai slab ' . . 4 80
Grâu mestecat . . 3 80
~ f frumosă 3 80» Săcară {mijlooiă . 3 30
~ 1 frumos 4 —

H Orz 1 mijlociu . 3 —
„ (frumos 2 40H

j)
Uv8s {mijlociu —
Cucuruz.................... 5 —
Mălaiu.................... 4 80
Mazăre.................... 6 —» Linte ................... 7 50
Fasole.................... 5 40
Sămență de in . . 10 —
Sămânță de cânepă 4 80
Cartofi.................... 1 80
Măzâriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 46
Carnea de poro . . — 48
Carnea de berbece — 32

100 kil. Său de vită prâspăt 23 —
Său de vită topit 33 —

Cursul leșurilor private
din 26 Iunie 1895.

aump. vinde.
Basilica 8.— 8.30
Credit .... 199.- 200.-
Clary 40 fl. m. c. 59.— 60.-
Navig. ne Dunăre 140.— 150.—
Insbruck .... 28.- —t—
Krakau .... 27.— 28.50
Laibach .... 23.— 24.—
Buda .... 62.50 63.-
Palffy .... . 59.60 60.50
Crucea roșie austr. 17 50 18.-

dto ung. ■ 10.90 11.30
dto ital. — t_ —.—

Rudolf .... 23.50 24.50
Salm .... 71.50 73.30
Salzburg .... —.— 28.50
St. Genoia 73.— 74.-
Stanislau . 42.75 46.—
Trieitine d’/^/o m. c. 150.— —,—

dto 4% 50 72.— 76.-
Waldstein 55.25 56.25
gerbescl 3% 19.25 20.25

dto de 10 franci 28.— 31.—
Banca h. ung. 4°/„ 129.50 130.60

Proprietar: Dr. AasreB RSureșianw.
Redactor responsabil: Gregorîu Sfflasor.

grea dela —.— or. pănă la —.-- or
marfă ungurâsoă tineră grea dela
63.— or. păriă la 64.— cr., demijloo dela
61.— or. pănă la 62.— cr. u ș 6 r ă dela
60.- cr. pănă la 61.— cr.

Un învățăcel,
timoniî bune, se prsmesce în ne- 
guțătoria de mărfuri curente a sub
scrisului

o
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ri
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ft

O

Tergultl de rîmătorf din Steinbruch.
La 25 Iunie n. 1895

Starea 'rîmătorilor a fost la 
25 Iunie de 27.477 oapete, la 26 Iunie au 
intrat —.— oapete și au eșit 340, rămâ
nând la 27 Iunie un număr de 27.137 oapete*

Se notâză marfa: nngur^scă veohe,

CJeorge Baciu 9
731,1—3 eomersant, în Oreștie.

W* Magazinul de ghete din fabrica Modling.

Magazinul de ghete din Modling
—= Brașov, strada Borti i^'r. 48. =—:

Are onore a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu mărfuri noue și de nou arangiat cu 

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

din material bun și solid, croela elegantă, astfel că pote cores
punde tuturor cerințelor, fără, temă de orl-ce concurentă de 
aceeaș branșe. — Pe talpa fîe-cărei ghete este notat prețul fabricei.

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

haine gata pentru bărbați și copii, 
albâf&arî și

cumpărate dintr’o magaziă în desfacere, cari se vând cu orî-ce preț.

Cu profundă stimă:

L8E8UCH-9--12

w* Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm, -w

Ic |lE±=3|!e=3|

Biroul ie Plasare și Informațiuni
Oentral“■5?

concesionat din jartea antoi-itățiloi* competente
BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. Ioan Hr. 31.

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

Birou de Plasare și mformațiuni
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. Ioan Hr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea în servicii 

a personalului trebuincios pentru Magazinurl de ori
ce 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 orl-ce ce se atinge de acesta branșă.
La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien

telă, cât se pbte de consciencios și prompt.
Invit deci pe On. public de a binevoi a me 

cu cererile domnialor.
onora

Cu deosebită stimă:
BIKOUL „CENTRAI^

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

ce țară, Biroul este gata a respuude.
NB. Se se aplice marca trebuinciosă pentru răspuns.
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Un comis
român, din casă bună, care vorbes- 
ce și limba germană și maghiară, 
fost elev într’o băcănie de frunte, 
doresce a intra in condiția 
într’o casă bună.

Informațiuni la administrația
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Nu se mai oferă
în viață nicî-odată ocasia 

ca numai £ A OfT am tS se 
pentru cumpere

o colecție splendidă â.e
1 ciasornică 

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

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu inelâ 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 mehanismă patentată.
f acă cu broșă pentru dame forte fru

moșii, fasonă de Paristi.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aură.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

Ia olaltâ numai fi. 4.85 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpera dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,5—6 Wien I. Adlergasse 12.

Or^ele de ossi dela S—L

„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA

Cec.-Conto
la, postă,
Nr. 505.
________d

JMSC8 depuneri spre fructificare țiu lî[3
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlIffl polițe comerciale Cil SVioj
SCCOrflî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU
dnnnhirln >•. a a sub cele mai avantagioseWblllilo credite m cont corrent condom;
(lCCrt împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6° oj

njifi șl vinde mirt și Iffli ic valdreconvenabile UlUlLOUU l)| 11(11 L
indigene și străine, în specialii de cele românescl;
____ „ ____ _______________ ____ jl'_~ ____ 'Mg® W -"i 

tt ett române;
■ îllPQf1f1Q‘n1 nî Pint! Pe Pietele din țeră și lllbdDbdll Oi JjlULl streinătate, 
«--’însărcinări ie laică 

și locuri libere de depou,
său Strada iftiirâi W. 4.5, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierți de statti, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investiții cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierți de stată;

npimnnnn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnnțn 
pllllluijuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York U101 Lu 

jentrn asorâri îb

ă Retragere fflOHS, 

cu celti mai 
urcattl prețti

a -i . . r

U.
mnfri sub condițiumle favorabile, parti- 
Vluid culare a acestei societăți.

Onorabileloru administrați uni de fonduri și p. t. D-lorti 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° o ale „Albinei11 
ale ciu’cru cupnne se î-eseumpei-ă seanestrulu fără nici o 

detrașei-e, ți can-i se află de viiulare îi» cursul «|»3ei a bursei 
din Budapesta, în piese de 54)4), 14)4)4) și 904)0 de corone, 
Comparcndu eursnrile și proalnsultt celorlalte el’ecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina1* d.e 5°jo 
suntu a<|i relatlvu cele mai ieftine și totodată mal 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea cefu puținii întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
v 46—*
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Din depoul fabrice! nostre se trimite
tn tote țerîle Europei, franco la domicile

în stofe, cu metru, pentru haine 1 Mptpn flplq Mor în ana 
de bărbați, copii și dame I illuLl u 1101(1 < * LI . 111 0U0.

Oettimger & Co., Zurich, (Elveția).
Casă tie esport în stofe de modă de lână și bumfcae.

Mostre franco. Gravure gratis. Diplomată 1883.

Antreprise de pompe funebre
ZZ. □Tu.tsels.

Brașovu. Strada Porții IVr. 1. ©oîțwlft Tergwlii boitorii.
Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, aședamentulă 

seu de înmormântare b o ga tu a s o r t a t u în cari tote obiectele, 
atâtu aortele mai de rendu, câtu și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sici'iuri de metalu ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea, propriă a tuturoru sicriuriloru de leinnilț 
de rnetalu și imitațiuni de metalu și de lemiiîi de ștejaru.

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

Representanță de monumente de marmură, carS funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu caru funebru ve- 
netu pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se eseoută promptu și îeftinu, iau 
asupră-mi și transporturi de inorți in’ străinătate.

In fine recomandă și biroulu meu mijlocitorii procedându 
cu cunoscuta’mi soliditate.

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

Cassa de bancâ, comisione 
si de schimb 

NUSSBĂCHER & BEER 
BRASOV.

Avem onore a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

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

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4ilei.
ÂmnlĂni ii^îlPl Pana din valorea cursului pe hârtii de
AuUllldlll (li Q11 u li 11 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

75% din valbrea cursului pe hârtii de banca și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-feliul de cupone.

Escogăm jolijo comerciale și Mim iicasso
t6te piețele Europei cum și transociene.

Eliberam Checuri cu provisione mici pe tote piețele comerciale.

Primim flewefl 5 ’Io —.
Pentru plasarea sigură de capitale recomandăm scri

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

Aseram XiT tari
Aflăndu-ne în relații strînse cu Fiiiala Transilvană a 

suntem în plă- 
tdte transacțiunile

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Ungară.

Telefon
3¥r. 90.

de polițe, 
asignații pe

la tragerea cu câștigul cel mai 
mic, pentru dilerența cursului.

8—*

Anunciun
(inserțiiuii și reclame)

Suntu a se adresa sufescriss, 
administratiuni. in casmiu pis- 
bîîcării unui anunciu mai muii

de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu pubhcarea 
se face mai de imuite-ori.

Administrațiunea

«Gazeta Transilvaniei. “

pentru
© fi

SSâuccâ ungare de escompt și schimb 
cută posiție de a finali sa forte avantagios 
de b ancă.

Promese la 

tote tragerile 
de loteria.

Comunicăm cu plăcere ori 
mâții și consilii consciențibse 
de bancă și prin corespondență.

și ce infor- [ 
în afacere I

709,7—

Revisie 

de Sosuri 
isj| = gratis. =

SUFERINȚE UE STOIACfflJ ȘI URMĂRILE
Mijloculu cela mai buna și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lora precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulu și plăcutulu

„Or» Host’s
Acestu balsamă preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte fo-osiotru în contra tuturoru greutăților» de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăeiei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acestu balsama acum una singura și dovedita medi
cament» de ci&să poporal’ .

Sticla, mare costă, 1 fL., mică 50 or. 
Mii de scrisori de reciinoscință stau Ia disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, faca pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam. care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învălita în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungara ’și franceză, și cari sunta provedute cu alăturata marcă a fa- 
brirei luată sub scutulu legala.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
V eritabil se pote procura numai în

ZDepositvxl-ă. pxixxcipa.l'CL al'is. prOcVvi.cetoria.lxL.i

Farmacia -Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 
In budapesta : la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Austro-ungară au depositu’ din acesta balsarna de vieță.

Totti de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(ZE’ra.g-er ’CTxxi-vexsa.l-SEa.vLssa.l’be)
unii medicamente sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 

contra tuturoru inflamațiuniioru, răniloru și umflăturiloru.
Acest» se întrebuințeză cu succesu sigura la inflamațiuni, la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe. la pansiriții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru li nfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulu celu mai scurta; la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpula cela mai scurta fără dureri.

E

o vindecă în timpula cela mai scurta fără dureri.
In cutioi’e â 25 și 35 cr.

Fiți a-tenti!. -i
De-ore-ca alifia de casă uuiversală de Praga s6 imi- 

teză forte desu, făcu pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu- 

veritabilă, decă cutidr'-le din me alu galbinh, în cari se pune, sunta înfășu- 

buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provedute cu marca făbricei 
de mai susfi.

Balsam pentru aud.
(C3-e3xox-Ba.lsa.xxx)

Cela mai probată și prin multe încercări cela mai teu ;că medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândireaaudului perduta. I Flacon 1 fl.

mai atunci veritabilă, decă cutidr'-le din me alu galbinh, în cari se pune, sunta înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum s6 se între- 
1 ’ . ,2 1_ ___ . i i
de mai sustî.

I.

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

Qp lIP VPliflQTP * în *îr,lȘ°v": ka Domnii 1. L, f.t A. Hesshaimer,
DU dilfl tiu Vullljdlu. Heinrich Zinz, Dimitris Eremins nepoții, Emil Por, 

Karl Irk, Franz Kelcmen farmacist, Juitws TlhVÎZer, f'arol Schuster farmacist. Teu'sch 
et Tartler. N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Carol TOpfner (succesorul), Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert. Ferdinand Jekelius farmacist, Victor Iloth 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, Ioan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Heinr. Herrmann, K. Zerbes, Frits Ctekely. — în Făgăraș: La Domnii: Richard 
Glein farmaci-t, Jf. A. Griiser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, 
Jacob Flcisig. —în Coh al m : La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melos.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


