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Aliați noi.
Brașov, 28 Iunie v. 1895

Seim, că Kossuthiștii agită me
reu în contra dualismului și pentru 
independența Ungariei.

Acum de curend ei au căpetat 
un suctirs în privința acesta din par
tea partidei antisemite din camera 
austriacă.

In ședința de Miercuri Dr. Lue- 
ger și soți au atacat cu multă în
verșunare dualismul și au declarat, 
că preferă uniunea personală stări
lor de astăcfl.

Der chipul cum au vorbit ei 
despre dualism și acusațiunile, ce 
le-au ridicat în contra Jidano-Maghia- 
riior, precum și cuvintele, cu cari 
au condamnat stăpânirea ungurescă, 
care „asupresce naționalitățile în- 
tr’un mod ne mai pomenit", de si
gur că a produs mâhnire și nemul
țumire chiar și între cei mai încar

nați KossuthiștI, așa că aceștia ane- 
voiă se vor bucura de sucursul ce’l 
primesc acum pe neașteptate din 
acea parte pentru nisuințele lor în 
contra dualismului.

Cu ocasiunea desbaterei buge
tare, la postul privitor la cheltuelile 
comune ale monarchiei, Dr. Lueger 
a ținut un discurs cjicend, că voiesce 
ca și camera austriacă se se folo- 
sescă de dreptul de-a vorbi despre 
afacerile comune, cum se folosesc 
„vecinii jidano-maghiarl" de el în 
parlamentul lor.

De aici încolo numitul deputat 
a combătut, precum se pote vedb 
din raportul ce-1 publicăm mai jos, 
cu mare înverșunare partida dela 
putere din Ungaria precum și dua
lismul.

Despre dualism, Lueger cDse 
între altele, că el nu este decât fruc
tul intrigelor și al violențelor ma
ghiare, precum și al slăbiciunei aus- 
triace și că printrînsul „Jidano-Ma- 
ghiarii i-au umilit pe Austriac! la 
starea de heloțl". Er cât pentru 
partida maghiară dela putere căreia 
îi dă numele colectiv de „Jidano- 
Maghiarl", Lueger o declară de pe- 
riculosă pentru dinastiă și pentru 
întrega monarchiă.

Lueger vede pariclitată vacja 
monarchiei în Orient, dâca minis- 
teriul de esterne nu se va emancipa 
de influința Judeo-Maghiarilor; Ro
mânia și Serbia nu pot ave încre
dere în monarchiă, când ved, că în 
Ungaria domnesce acea partidă, care 
asupresce fără milă pe Români și 
pe Șerbi.

De altă parte, epee, se impun 
Austriei jertfe prea mari în purtarea 
cheltuieliler comune. Trebue se se 
schimbe cuota, care este prea mare 
pentru Austria, 70 la sută. „In ade
văr nu avem dualismul, ci patru 
părți: întâiu domnesc Ungurii și noi 
plătim, după aceea domnesc Gali- 
țianii și noi plătim și în fine vine 
Bosnia și Herțegovina, pentru cari 

se face tot, și numai după aceea vin 
celelalte țerl".

Se plânse apoi, că interesele 
agriculturei austriaco sunt păgubite 
de Ungaria și 4ise> că este datoria 
guvernului și a parlamentului aus
triac de a face tot pentru a răsturna 
partida dela putere din Ungaria.

Ceilalți vorbitori, deputății Furn- 
kranz și Purghardt i-au secundat 
bărbătesce lui Lueger. Cel din urmă 
a accentuat, că Austriei nu-i este per
mis a suferi ca în Ungaria naționa- 
lilățile se fiă așa amar asuprite, 6r 
cel dintâiu s’a plâns, că guvernele 
austriace n’au pășit cu energiă față 
de guvernele maghiare și urmarea 
a fost că totă monarchia sufere acfi- 

La întrebarea, că ce voesc să 
pună în locul dualismului, Fiirnkranz 
4ise: vă voiu spune ce, uniunea per
sonală-, decă Austria va fi despărțită 
de Ungaria, nu va trebui să mai 
dăm banii n iștri tot pentru Ungaria.

Declararea acâsta l’a făcut pe 
deputatul polon Scepanovski, care a 
luat în apărare dualismul, se (țică, 
că partidele estreme din Austria se 
întâlnesc cu partidele estreme din Un
garia în nisuințele lor pentru uniu
nea personală.

Este caracteristică acâstă îm
prejurare pentru stările de față din 
monarchiă și deputatul polon are de 
altă parte dreptate, când dice, că pre- 
2>onderanța Ungariei în dualism 
vine de acolo, că popărele din Aus
tria se certă mereu și fiind desbi- 
nate nu pot să apere cu destul suc
ces interesele austriace.

Suntem curioși acum să vedem 
decă Kossuthiștii dela noi vor primi 
alianța antisemiților austriacl în 
scopul răsturnării dualismului și re- 
alisârii visurilor lor de indepen
dență.

Revista septemânei.
Tct cu rele, când cu bune? — 

se vor întreba cu drept cuvent iu- 

biții noștri cetitori ai foiei de Du
mineca, după-ce vor fi cetit acestă 
scurtă dare de semă despre cele ce 
s’au întâmplat în țâră și înafară, în 
cursul acestei săptămâni. Să spunem 
dâră, ce s’a petrecut.

Legile noue bisericescl-politice vor 
întră în vigore, adecă se vor pune 
în praxă dela 1 Octomvre 1895 înce
pând. Spre scopul acesta guvernul 
a dat mai multe ordinațiuni, cari 
s’au publicat în fâia oficială ungu
rescă. Ministrul de interne Desideriu 
Perczel a dat o ordinațiune referi- 
târe la esecutarea legei despre con
ducerea matriculelor de stat. Ordinațiu- 
nea acâsta cuprinde instrucțiunile de 
lipsă pentru fiitorii conducători de 
matricule. Concursele pentru acest 
nou soiu de diregătorii, s’au publicat 
deja, și în luna acesta se vor face 
numirile din partea guvernului.

Ministrul de justițiă Erdâlyi a 
dat o ordinațiune cu privire la ese
cutarea legei despre căsătoria civilă. 
Legea acâsta constă din 93 §§-!. 
Ordinațiunea ministrului unguresc 
4ice, că la încheierea nouălor căsă
torii trebue să domnâscă âre-care 
spirit serbătoresc, însă conducătorul 
de matricule să încunjure ori ce ser
bări, cari ar nasce în popor credința, 
că încheierea căsătoriei civile ar fi 
una cu cea bisericâscă. încheierea 
căsătoriei se face în public, în lo
calitatea oficiâsă a conducătorului de 
matricule. Este neapărat de lipsă, 
ca mirii să se înfățișeze dinaintea 
funcționarului de stat, dimpreună cu 
doi martori, și ca înaintea acestora 
să declare, că doresc a păși la că- 
sătoriă. Actul însu-șl al căsătoriei se 
face așa, că funcționarul statului în
trebă în limba ungurescă pe miri: 
„Declari d-ta N. N., că dorescl să 
pășesc! la căsătorie cu N. N„ care 
este de față aici?" Dâcă atât mirele 
cât și miresa răspund cu da, atunci 
funcționarul unguresc 4ice, tot în 
limba maghiară'. „Pe temeiul declară
rii d-vâstră, vă declar de căsătoriți".

FOILETONUL „GAZ. TRANS"

De Carmen Sylva.
(Fine.)

Neaga și tatăl-său în vremea asta ajun
sese departe.

Despre Sandu nu vorbiră, nici o vorbă. 
Fiă-care se temea, și Neaga se hotărîse să 
■nu spuie nimic.

Se culcară sub cerul gol. Vlad dicea, 
că îi plăcea mai mult, de-dre-ce nu văduse 
cerul așa de multă vreme, și nu răsuflase 
bine. Neaga stete totă noptea cu brațele 
crucișate pe după genunchi și se gândi, și 
er se gândi. Ce se făcuse Sandu ? Unde s’o 
fi dus? Era așa de tînăr și de frumos, în
cât nu’l putuseră judeca cu asprime. Tre- 
buiseră să vadă și judecătorii, că se aprin
sese, și de aia omorîse. Ast-fel stătuse ea 
din diua aceea în fiă-care nopte și se gândise.

Vlad o vădu și îi audi oftatul, der 
îșl aduse aminte de starea sa și că nu pu
tea să însufie nici o încredere copilei sale, 
de-ore-ce ea audise în tot-deuna de el, că 
era om rău. Nevasta, care îl uitase, nu pu
tuse se’i fi spus ceva bine de densul.

In sfîrșit dise:
— Der ție nu’țl pare rău, fată, că ai 

plecat cu mine?
— Mie ? Să’ml pară rău ? Ba mulțu

mesc lui Dumnedeu, că sunt slobodă și că 
nu mă mai cunosce nimeni pe lume.

In sfîrșit se crăpa de diuă, ciocârliile 
cântau de bucurie prin crânguri și sorele 
se ridica cu minunata’i liniște.

— Adi văd întâi răsăritul sorelui de 
șese-spre-deco ani! dise Vlad.

Și ofta și se ivi așa de alb în lumina 
cea vie a dimineței, încât par’că eșise din 
morment.

— Audi tu ciocârlia, întâia ciocârliă, 
Neago ?

Buzele lui cele galbene zimbiră.
—• Tu, copilă arsă de sore, nu scii ce 

va să dică, să fi lipsit de lumină și să stai 
închis.

Buzele ei tremurară, și picături grele 
de lacrimi se iviră între genele ei negre, 
cari se ridicau și se lăsau, ca nisce aripi, 
ca se nu le lase să picure.

— Ași voi să te întreb ceva, dise ea 
în sfîrșit.

Bătrânul asculta, se vadă, de Sandu 
va vorbi.

— De ce te-a osîndit pe dumnăta?
— Nu ’țl-a spus nimeni?

Nu. ’
— Te-au lăsat să credl, că ași fi un 

omorîtor de rend ?
Ea dete din cap, că da.
— Am făcut omor pentru o fată ne

vinovată.
Neaghii îi trecu pe dinaintea ochilor 

vedenia crimei lui Sandu; par’că se învîr- 
teau tote, și câmp și pădure. Asculta isto
risirea tatălui său și, după-ce isprăvi, tăcu.

Se făcuse curat nopte în ochii ei, așa 
de adenc cădu într’enșii umbra genelor, și 
se iviră nisce cute așa de amare în colțu
rile gurei, încât o clipă păru cu cj.006 anI 
mai bătrână. Der inima nu ’șl-o deschise.

— Bietul tata! dise ea în sfîrșit.
Pentru întâia oră îi d’se tată. Intr’un 

sat apropiat Vlad căpăta ceva parale, pe 
nisce lucruri făcute de el în ocnă din sare 
și din lemn în cesurile de sără la lumina 
mică a lămpii. Cu ele cumpără un cim- 
poiu, cu care era să se hrănescă de aci îna
inte amendoi în viăța lor călătore.

Astfel merseră din sat în sat, Vlad 
cânta pe la hori și Neaga cânta din gură. 
Une-orI ea lucra la câmp și bietul tată-său 

se mai odihnea nițel. Nicl-odată nu se 
plângea, că nu scia de va avă ce mânca 
a doua-di, că trăia pe drumuri, ca o cer- 
șitore, și când Vlad îi plângea de milă, 
da din umeri: „Mai bine așa, decât acasă!"

Intr’o (ji ajunseră într’un sat mare și 
frumos, care era împodobit ca de nuntă.

Peste tot era mișcare mare și mai cu 
semă în fața cârciumei, peste drum de bi
serică. Pe urmă totă grămada de omeni se 
duse la casa miresei. Vlad se puse să se 
odihnăscă în cimiter, pe o cruce răsturnată. 
Neaga sta lângă el și se uita încruntată la 
panglicele, cari fâlfăiau și la corănele de 
flori. Ea se gândea la cea din urmă horă, 
la care fusese, și se întrebă singură cu 
glas mai tare :

— Ajunge cine-va și pentru omor 
fără precugetare la ocnă?

Vlad se uită la ea.
— Și, răspunse el.
— O ! dise ea.
Și un fior îi trecu prin corp.
— ’Țl-am vădut pe Sandu al tău.
— ’L’ai vădut?
Neaga aprope striga vorbele acestea 

și căclu în genunchi lângă Vlad, oftând 
adenc.



Va s6 (Jică chiar și la acest 
act sărbătoresc și însemnat în vieța 
lui, creștinul pe care Dumnezeu l’a 
lăsat se fiă Român, Slovac, ori Serb 
etc. este pus în fața celui mai ne
firesc lucru din lume, că adecă se 
fiă întrebat unguresce, decă, vră să 
pășâscă ori nu la căsetoriă cu cu
tare persănă. Ce se întemplă însă, 
decă nu pricepe limba ungurâscă? 
S’a îngrijit ministrul, nu vă temeți, 
căci el dispune, ca la cașul acesta 
se aibă alături un tălmaciu, întocmai 
ca pe la cele judecătorii, ca să-i tălmă- 
câscă dorința și voința mirilor. Pănă 
într’atât stăpânirea ungurescă neso- 
cotesce limba năstră românescă, în
cât nici la încheierea căsătoriei nu 
ni-se va da voia, de-a fi întrebați de 
slugile ei în limba, care am supt’o 
de-odată cu laptele măicuțelor nostre.

Apoi, ca comedia să fiă și mai 
mare, tot acest ordin al ministrului 
de justiție mai poruncesce, ca res
pectivii funcționari ai statului, când 
încheia căsătoria, să fiă îmbrăcați în 
attilă, peste care să porte o pantlică 
tricoloră maghiară, — și se ’nțelege, 
că nu vor lipsi nici pintenii. Vom 
ave așa-deră dela 1 Octomvre în
cepând un nou soiu de „preoți" cu 
brene tricolore unguresc!, cu pin
teni și — decă ei fac parte din se
minția lui Israil — păte chiar și 
cu perciuni, pentru-ca să se împli- 
nâscă scriptura lui Wekerle-Csâky- 
Bânffy și soți, că premărise-va ast fel 
„ideia de stat național maghiar1'!

In Austria merg trebile cam rău. 
Prin căderea vechiului ministeriu și 
prin formarea celui nou, lucrurile 
n’au eșit de loc din văgașul lor ne
sigur și nestatoric. Veste mai nouă 
din Austria putem aduce retragerea 
fostului ministru de finanțe Plener de 
pe arena politică. Plener era repre- 
sentant al camerei de comerciu din 
Eger, pe care o representa de mult în 
dietă El era și unul dintre căpeteniile, 
partidei germane unite, care seim, 
■că n’a mai voit să sprijinăscă fostul 
ministeriu, din pricină, că acesta 
voia ridicarea unui gimnasiu sloven 
in Cilii. Plener și-a depus mandatul 
de deputat în ședința de Marți a 
dietei din Viena.

Turburările în Macedonia nu s’au 
potolit'nici chiar acum. In tot de
cursul septămânei au sosit de acolo 
sciri neliniștitore. Intre Bulgaria și 
Turcia s’au ivit neînțelegeri din 
causa acesta, ba chiar și Serbia e ne- 
mulțamită cu pașii tăcuți de Bulgari, 
cari sprijinesc pe sub mână pe răs- 
culați, deăre-ce ea are interese în 
Macedonia. Acum vine și făia 
rnsescă ,,Novosli“ și c|ice, că interesele 

Rusiei cer, ca în Macedonia să aibă 
drepturi egale tote naționalitățile, 
fiind-că Macedonia nu este o țără 
bulgărescă și nu pote căde jertfă 
lăcomiei bulgare. Datoria Rusiei nu 
este să sprijinescă pe Serbii din 
Macedonia, ca în ei pe de-oparte să 
aibă sprijin, pe de altă parte se țină 
pe Bulgari în cuvenitul respect.

Contra Jidano-Maghiarilor.
Marele sfat al representanților 

din Austria, adecă camera din Viena, 
a ținut la 3 Iulie n. ședință, în care 
s’a desbătut asupra bugetului. La 
cheltuelilefyentru afacerile comune (Austria 
și Ungaria), deputatul antisemit Dr. 
Lueger a ținut o vorbire, în care a 
tras o ștrașnică săpunelă Jidano- 
Maghiarilor. Dăm. după foile ce am 
primit ac[I, atât vorbirea deputatului 
Lueger, cât și ale celor ce șl-au ri
dicat glasul contra lui.

Dr. Lueger: Am cerut cuvântul, ca 
să încetățenesc în acestă cameră dreptul, 
de a ne fi iertat a vorbi și noi aici dQspre 
afacerile comune, cum le este iertat ami
cilor noștri jidano-maghiarl a vorbi în dieta 
lor. Aoăsta este cu atât mai de lipsă, cu 
cât fostul ministru președinte n’a voit să 
răspundă la interpelarea prințului Lichten
stein în afacerea Kalnoky-Banffy-Agliardi, 
prin ceea ce a voit să clică, că acestei ca
mere nu-i este iertat a discuta despre afa
ceri comune.

Ofioiul de esterne se-șl dea silința a-se 
elibera de sub influință jidano-maghiară, mai 
ales în Orient. Cum s’ar pute, ca România 
să trăescă în prietenie cu noi, când scie, 
că în Ungaria acea partidă are mai mare 
înrîurință, care asupfesce fără cruțare na
țiunea română și aruncă in temniță pe cei 
ce luptă pentru binele națiuuei ? Cum s’ar 
pute, ca poporul sârbesc să aibă încredere față 
de noi, când el vede, că în Ungaria dom- 
nesce partida, care vrâ să nimicescă na
țiunea sârbă? Der acestă influință jidano- 
maghiară este stricăciosă și pentru rapor
turile nâstre cu Husia. Influință acesta ji- 
dano-maghiară s’a valorat și pe timpul 
conflictului Kalnoky-Banfîy-Agliardi. E un 
scandal ne mai audit, cum a fost tractat 
la noi representantul S-tului Scaun și cum 
s’a resolvat acestă âfaoere. Ministrul-preșe- 
dinte maghiar a învins, cel puțin a invins 
formal, însă astfel de întâmplări nu este 
iertat să se repete des, căci altfel Austria 
îșl pierde de tot încrederea înaintea străi
nătății.

In timpul din urmă s’a lățit vestea, 
că finanțele Ungariei nu mai stau așa de 
strălucit, ca înainte. Acesta este un lucru 
forte șod. Sub Wekerle finanțele Ungariei 
au înflorit. Credeți dor D-vostră, că We- 
kerle a defraudat toți banii Ungariei? O, 
nu! aici este vorba de-o simplă apucătură 

jidovescă; nu de geba partida domnitore 
acjl în Ungaria se află în puterea Jida
nilor....

Președintele: Te rog, să te reții dela 
astfel de espresiunl.

Dr. Lueger : Pănă când a fost în in
teresul Ungariei, ca ea să trecă de țeră 
avută, s’au iscodit lucruri fabulâse despre 
avuția ei; acum însă, că desbaterile nouă- 
lor cuote sunt în ajun, acest sărman stat 
jidano-maghiar n’are nimic! In vreme ce 
noi ne hârăim unii cu alții, Polonii și Ji- 
dano-Maghiarii se aliază și ne goleso bu
zunarele, și e întrebare, dâcă acestă alianță 
jăfuitorc, ne va mai lăsa ceva. Poporele 
Austriei ar trebui s’o mai slăbescă cu certa 
între ele, nu cumva Ungaria, acest trântor, 
să se mai rățoescă pe socotela nostră. Am 
fi datori, să deșteptăm și nutrim patriotis
mul Austriei contra dualismului. Forma 
de ac|l a dualismului nu este iertat se fiă 
urmarea unei stabilități; forma acesta a 
fost stdrsă după răsboiul austro prusian; 
dualismul acesta este urmarea tradărei 
Maghiarilor, cari în 1866 s’au ortăcit cu 
Prușii contra Austrie', și ÎDcă c’un astfel 
de om din străinătate, care nici ideiă n’avea 
despre raporturile austriaco. Chipul în care 
a fost năsuut acest dualism, nu ne ser- 
vesce de loc spre ondre. Dualismul acesta 
ni-a umilit pe noi la starea de heloțl ai 
Jidano-Maghiarilor. Decă Austriecii îșl vor 
da silința a-se libera de sub acestă stare 
tristă, dâcă îșl vor apăra veohile tradi- 
țiunl, atunci nu-șl vor împlini decât da
toria. Sperez, că contele Kielmannsegg, care 
a desvoltat atâta energie contra nostră, a 
antisemiților, va desvolta tot atâta energie 
și contra Ungarei....

In Ungaria domnesce partida, oare 
duce până la infinit corupțiunea alegerilor; 
înșelăciunile, corupțiunile lui Bloch (un ji
dan) sunt o adevărată jucăriăîn asemănare 
cu ceea-ce face partida liberală din Ungaria 
pe acest teren; în Ungaria domnesce partida, 
care vestesce cultul lui Kossuth, care sufere 
batjocurirea și stogului austriac și vătămarea 
armatei; domnesce în Ungaria partida, care 
apasă fără oruțare pe Germanii din Un
garia,, care vre se pustiescă pe Români de pe 
fața pământului, vre se nemicescă pe Șerbi 
care înfundă temnițele cu omenii credincioși 
impbaMui; e la comniă partida, care ame
nință cu cel mai mare pericol dinastia și 
întreg imperiul. (Aprobări vii la antisemițî 
și la Oehii-tinerl). E datoria nostră a face 
tot ce ne stă în putință, ca să doborîm 
acestă partidă. Suntem datori a sprigini 
și a îmbărbăta guvernul, ea se pășescă ener
gic față de. Ungaria. Drept aceea, recomand 
spre primire următorul proiect de reso- 
luțiune:

„Să fiă provocat guvernul, ca să pă
șescă cu energia contra abusurilor pe tote 
terenele vieții politice și economica a Un
gariei, și să ocrotâscă contra acesteia inte
resele regatelor și țărilor representate în 
consiliul imperiului14.

Fiirnkranz, luând cuvântul, vorbesoe 
despre raporturile dintre cele două părți 
ale monarchiei. Intre altele el flise, că lo
cul dualismului ar pute să-l ocupe uniunea- 
personală. Dâcă Austria și Ungaria s’ar des
părți uns de alta, Austriaoii ar ajunge în 
posiția de a-șl întrebuința finanțele pentru 
interese proprii, la din contră sortea Austriei 
este pecetluită.

Purghardt că Ungaria în tote
privințele păgubesce Austria. Apoi continuă : 
Austriei nu-i este iertat se sufere, ca na
ționalitățile din Ungaria se fiă asuprite 
într’un mod așa de ne mai pomenit. Sper, 
că în curând va sosi cțiua râsbunărei și a vic
toriei umanității.

Kielmannsegg (ministru - președinte), 
luând cuvântul, îșl esprimâ părerea de rău 
pentru vorbele, ce le-a dis Lueger la adresa 
Maghiarilor și a guvernului maghiar. El 
mai dise, că-șl ține de datoriă a susținâ 
bunele raporturi cu guvernul ungureso, dâr 
va ține sâmă și de interesele regatelor și 
provinciilor representate în dieta impe
rială.

Scepanovski (raportor) sare în apă
rarea Maghiarilor. Dr. Lueger, cjise vorbi
torul, a împărțit în mod genial poporale 
monarchiei; classele superiore le-a numit 
trântori, pe cele inferibre muncitori; apoi a 
împărțit monarchia și din punct de vedere 
geografio; Galiția a pus’o lângă trâutorii 
din Ungaria, ț)ise apoi, că Ungaria s’a suit 
peste capul Austriei, numai pentru-că 
poporele de dincolo de Laitha se certă 
mereu.

Serbări școlare.
Dumineca trecută s’a serbat in sala 

cea mare a gimnasiului român din loc 
încheierea anului școlar la școla ele
mentară capitală română din Brașov. 
A luat parte la acestă. serbare un 
public numeros. Corul bisericei S.- 
Nicolae a esecutat mai multe cân
tări frumose, er Venerabilul director 
al șcblei, D-l George Belissimus, a ros
tit o frumbsă cuvântare ocasională, 
după care a urmat cetirea classifi- 
cațiunilor și împărțirea premiilor.

Reproducem în estras vorbirea 
D-lui director Belissimus, care este 
următorea:

Etă-ne erășl la încheierea unui an 
școlar! piua încheierii anului școlar este 
de mare însemnătate: pentru elevi și eleve, 
pentru părinții lor, pentru mai marii șco- 
lei, pentru întreg poporul, care a înființat 
școla și o susține.

Elevii și elevele o așteptă cu nerăb
dare, ca să se vadă înaintați în o clasă 
mai înaltă. Părinții o salută cu căldură, 
dâcă văd în silința copiilor lor la învăță
tură și în deprinderea lor în purtări bune 
și frumose spor deplin mulțămitor. Bine
făcătorii și conducătorii școlei o întâmpină 
cu stimă, decă îșl văd încununate cu suc-

— Biată fată, biată fată! dise Vlad 
încet; der nu făcu nici o cercare ca s’o 
mângâie.

In sfîrșit fata ridica capul:
— Jos în ocnă Tai vădut?
— Da. E băiat bun, și numai la iu

bita lui se gândea; după vorbele lui am 
priceput, că de tine vorbea.

— Și ai plecat și Tai lăsat acolo?
— Ei, fata mea, nu intri și nu eșl 

din ocnă când vrei.
— ’L’ai lăsat acolo! dise ea ârășl, 

par’că nu putea să gonescă din minte gân
dul acesta.

— El e tînăr, mai un copil. Pote că 
li-o fi milă de tinerețele lui.

— Dumneta nu erai tînăr?
—- Nu, căci eram însurat și aveam 

copii și am pândit pănă am omorît. Sandu 
al teu a ucis în furie.

— Pentru mine! pentru mine a emo- 
rît! se văitâ Neaga; și îșl încrucișa brațele 
pe după umeri și se legănă încoce și încolo 
chinuită de durere.

Atunci văcju o câtă de flăcăi, cari 
dădeau năvală, gătiți cu flori și panglici, 
cu cămășile strălucind de albe, bogat cu

sute cu arnicl. Erau veseli și plini de vi
oiciune.

— Ia ascultă, bătrânule cu cimpoiul, 
vino ’nedee! Tot trebue să așteptăm pănă 
vine miresa! Cântă-ne ceva! Tu fată sci 
să cânți?

Neaga dete din cap, că da.
Vlad începu să cânte, pentru a’i lăsa 

fetei vreme să’șl mai vie în fire, der flăcăii 
cereau cântece din gură, și cu glas încet 
și dulce, și mișcător cântă:

Și âcă noptea a trecut
Amar plâng la lumina dilei,
Rece’i perna pe care odihnă cat
Și nu găsesc!
Tâmplele ’ml svîcneso, inima îmi arde,
Sunt mai orbă de plâns,
Pe nimeni n’am cărui să mă plâng,
Pe nimeni să mă mângâie.
— Asta prea e jalnic, strigară flăcăii, 

cântă-ne ceva mai vesel. Na parale !
Ei credeau, că cu banii or s’o înve- 

selescă, der ea nu era învățată să cânte, ca o 
cerșitore, și oftă din greu. Vlad se uită la 
ea cu grije.

— Ascultă la mine, dise el, și cântă 
ce cânt eu.

Ea ascultă.
„Frundă verde de alun!...."
— Nu, nu, că tote cântecele cu „frundă 

de alun“ sunt jalnice.
Vlad îșl umplu cimpoiul și Neaga 

cântă:

Frundă verde lemn uscat!
Vedeți’ml călușelul iute și mândru,
Vedeți’mî călușelul roib,
Cum scie să necheze de vesel.

Să cântăm, să chefuim!

Necheză el, căci pricepe,
Că merge la draga inimei!
La draga cu părul negru,
Și cu ochi ca și cărbunii.

Să cântăm, să chefuim!

Ca trestia de subțire,
Ca ea și de mlădiosă,
Hi căluțul meu ! Hi! hi!
Hi căluțul meu! Hi! hi!

Să cântăm, să chefuim!

Cântă întâi cu vioiciune, pe urmă din 
ce în ce glasul i-se făcu mai trist. Și întris
tarea ei cuprindea și pe cei cari ascultau.

Flăcăii nu’șl puteau da sâma, de ce 

fel de simțăminte le era inima turburată.
Incunjurară pe fată și unul dise:
— Tu ești subțire și mlădiosă, și tu 

ai ochi ca cărbunii, tu dragă cu părul ne
gru. Și vru să o cuprindă în brațe.

Der ea se smulse din manile lui și îi 
dădu brânci cu atâta amenințare în ochi, 
încât flăcăul rămase înmărmurit.

— Ha! ha! diseră ceilalți rîdend, 
bagă de semă n’o atinge, că arde.

Se apropiară și câte-va fete de bătrân.
— Ne cânți și nouă un cântec, dise 

una: der unul așa înfiorător.
— O da! cfise Vlad și cânta unul 

trist, care se asemăna cu viâța, pe care 
o dusese el.

Când sfîrși, se audiră strigăte de bu
curie, și pocnete de pușcă, și sunete de 
vidră.

Venia nunta, în cap cu lăutarii, cari 
cântau neîncetat umblând; pe urmă veniau 
copii, cari aruncau flori, flăcăi, fete, pe 
urmă ginerile călare, încunjurat de alțl ti
neri călări prin prejur, pe urmă căruța mi
resei cu șese boi albi, cu corne lungi 
aduse, pline de panglici și de cununi de 
flori. Peste tote ale casei sta mirdsa cu fire 
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cesul dorit ostenelele, ce ’șl-le-au pus în
tru a înlesni și pe cei mai scăpătațl po- 
porenl, să-și împărtășâscă copilașii și copi- 
lițele de binefacerile școlei lor naționale. 
Poporul o întâmpină cu plăcere, întărin- 
du-se în așteptarea, că cu cât membrii 
singuraticelor familii, ce îl compun, vor 
ajunge a fi omeni mai luminați prin sci- 
ințe, mai stimați, mai iubiți, mai respec
tați, mai demni de încredere prin cugetă
rile, aplecările și faptele lor religiose, ce 
și-le-au însușit și în cari s’au deprins prin 
școlă: — cu atâta va fi și el mai stimat, 
mai iubit, mai respectat, mai demn de în
credere din partea ori și cui.

Și ce l’-ar pute pe popor însufleți la 
o mai mare încredere în reușita lui, de
cât vădend, că îi sporesce la număr o in- 
teligință harnică, care să-l potă ajuta în 
lupta lui pentru a-șl croi o sorte mai 
bună?

Așa este! Dâr ore diua acesta a în- 
cheiării anului școlar 1894/5 cu elevii și 
cu elevele școlei nostre elementare capi
tale aduce-va cu sine ceva atât de îmbu
curător, încât să o potă cei interesați în
tâmpina cu dragoste și cu încredere în 
viitor ?

Acesta se va pute vedâ din urmă- 
torele: In acest an școlar s’au folosit de 
școla nostră elementară capitală 638 de 
școlari: 402 copii și 236 copile din aeâstă 
parochiă, precum și din alte părți locuite 
de Români. Sporul, ce ’l-au arătat cu ele
vii și cu elevele lor învățătorii, a mulțumit 
marele pretensiunl ale controlei din partea 
autorităților nostre școlare. Dintre elevi și 
eleve s’au aflat 8O°/0 vrednici de înaintat 
în clasă mai înaltă.

Acest an școl. a fost așa-der îmbu
curător, căci din succesele lui putem vede, 
că poporul nostru a ajuns la acel grad de 
desvoltare intelectuală, încât îșl stimâză 
școla sa, o iubesce și o îmbrățișeză, ca pe 
cel mai puternic mijloc al înaintărei sale 
în bunăstare și fericire.

Și tote bunătățile acestea sunt resul- 
tatul ostenelelor prea vrednicilor binevoi
tori, binefăcători și conducători ai poporu
lui nostru, spre a-1 scote din întunerec la 
lumină, spre a-1 ridica din decădere la dem
nitatea străbună.

Cine ar fi putut crede la anul 
1854, când s’a isprăvit zidirea acestui gi
gantic edificiu, că ’în anul 1870 el va fi 
prea îngust pentru numărul elevilor fre- 
cuentătorl și că On. Eforiă se va vede si
lită a mai clădi lângă el și despărțămân
tul de cătră strada Prundului ? Cine ar fi 
putut crede la anul 1871, când s’a ispră
vit de zidit acest despărțământ, că și el 
în curând va deveni așa de mic, încât la 
a. 1888 vor trebui să-1 părăsâscă clasele 
de fetițe și să se introducă în edificiul 
vecin, cumpărat și adaptat pentru acest 
scop; și cine ar fi credut, că la anul 1895 se 
va vede On. Eforiă silită a pune la cale 
clădirea unui nou edificiu pentru elevii șco- 

lei elem. capitale, ea ast-fel se potă des
chide loc mai larg în acest edificiu pentru 
elevii școlelor medii, al căror număr încă 
a crescut și s’a mărit forte ?!

Bărbaților, cari cu atâta dragoste, cu 
atâta bunăvoință și silință au lucrat și lu
cră la desvoltarea acestor școle, ca să potă 
cuprinde în sînul lor pe fiii și pe fiicele 
Românilor din orl-care parte ar veni, avem 
să le datorim recunoscință profundă din 
partea fiă-cărui Român.

Er voi, iubiții mei elevi și eleve, cari 
v’ațl silit la învățătură, ați urmat povețe- 
lor celor bune ale părinților și învățători
lor voștri punând mare preț pe numele 
vostru bun, veți primi căldurosă dragoste 
din partea părinților voștri, veți fi iubiți 
și lăudați din partea On. Domni și onor. 
Domne, cari au venit aici, ca să afle ce 
spor ați făcut și cum v’ațl purtat.

Aceia însă dintre voi, cari și-au pă
tat numele cel bun prin neascultare de pă
rinți și de învățători, prin lenevire la în
vățătură și prin alte fapte rele: — nu vor 
fi nici iubiți, nici lăudați de nimenea, ci 
huliți de toți, câți îi cunosc.

Astfel va fi astăcll plata vostră pen
tru ceea ce ați lucrat în acest an școlar 
spre binele vostru !

Dela cei ce au fost pănă acum ne- 
chibzuițl, aștept, ca de acum înainte să-și 
vină în fire, săimitezepe cei buni și să în
trebuințeze bine timpul, silindu-se în viitor 
la învățarea lecțiunilor și la deprinderea 
în purtări bune și frumose. Dela cei ce au 
fost însă pănă acum silitori la învățătură 
aștept să urmeze tot așa și în viitor.

Er vouă, celor ce eșițl acum din 
clasa a patra, vă recomand, ca intrând în 
scolele medii, sâu la învățarea vre-unei me
serii, acolo să vă mai măriți silința la în
vățătură și la deprinderea tot mai cu te- 
meiu în fapte religiose morale, er când 
veți ajunge la etatea de a vă conduce de 
voi înși-vă, să nu crâdă care-va dintre voi, 
că atunci n’ar mai ave lipsă de povețele 
și de dojenele mai marilor săi. Cel ce în
cepe a nu mai primi povețele, ori doje
nele mai marilor săi, ușor se abate de pe 
cărarea, ce duce la adevărata fericire și 
așa: âtă-1 cădut în brațele peirii, cum cade 
în ghiarele uliului porumbelul rătăcit!

Mare putere are în sine silința la în
vățătură în unire cu numele cel bun. Aces
tea fac să ese din copii bărbații de valore 
ai unei națiuni, âr faptele folositore ale 
acestora nu rămân nerecunoscute de națiu
nea lor.

încheind, mulțămesc Rev. D-nl Proto
popi pentru conducerea esamenelor publice 
cu elevii și cu elevele acestor scole. (La 
copii a presidat Rev. D. Prot. Vasilie 
Voina ; la copile Rev. D. Prot. Bartolomeiu 
Băiulescu.) Mulțămesc On. Eforii și On. 
DelegațiunI ale școlelor nostre centrale 
pentru marea înlesnire, ce au făcut’o po- 
porenilor noștri celor scăpătațl pentru a-șl 
pute trimite copilașii și copilițele la scolă, 

scutindu-i de plata didactrului și a taxei 
școlare. Mulțămesc On. Comitet parochial 
al bisericei St. Nicolae, On. Comitet al 
Reuniunii bravelor femei române din loc 
și celor-lalți pr?a domni binefăcători pen
tru ajutorul cel mare, ce l’au făcut popo- 
renilor noștri celor scăpătațl, îmbrăcându-le 
astă iernă copilașii și copilițele cu vest
minte căldurâse, ca să potă cerceta scola 
fără întrerupere. Mulțămesc, în fine, tuturor 
Prea știm. D-nl și Domne, cari interesân- 
du-se de progresul tinerimii nostre școlare, 
au bine-voit a ne onora cu presența la 
aeâstă festivitate.

Declar anul scol. 1894/5 de încheiat. 
Anul școl. 1895/6 va începe cu l-a Septem- 
vre st. v.

Ce-i cu Reuniunea învățătorilor 
sătmăreni?

Sâtniar, 1 Iulie n. 1895.
Știm. P-le Redactor! Ca membru în 

comitetul central al Reuniunei învățătorilor 
români gr. cat., aparținătore părților Săt- 
mărene-oradane, luasem parte la ședința 
ținută în 27 Maifi n. c. în Careii-mari, 
unde cu multă durere a trebuit să constat, 
că reuniunea nâstră și acum, după un tre
cut de un deceniu și jumătate, se află, în 
privința activității sale, tot în starea pri
mitivă dela început.

Și de unde acestă stagnare? — De- 
acolo, că parte adunările generale ale Re
uniunei, parte cele filiale, nu se țin regu
lat. Convocând președintele Reuniunei a- 
dunarea comitetului, unii dintre d-nii pre
ședinți ai cercurilor filiale nici măcar atâta 
n’au făcut, ca să trimită o dare de sâmă 
despre activitatea filialelor, cu atât mai 
puțin să ia parte activă la adunare. Intre 
aceștia se află, cu durere trebue s’o spun, 
chiar preoți aleși, dela cari la așa ceva nu 
ne putem aștepta, ca d. es. d-1 paroch 
Vasile Leșan din Sân-Miclăuș, d-1 Dionisiu 
Bran din Ardusad etc.

Mai caracteristică mi-s’a părut o re- 
feradă a d-lui Mihail Ginea, protopopul 
Supurului-inferior și Mădăraș, prin care 
voind a-șl scusa absența, ridică în contra 
învățătorilor nisce acusațiunl, ce taie adânc 
în ondrea și caracterul corpului didactic 
românesc.

Etă pe scurt cuprinsul acestei dări de 
sâmă a D-lui protopop Cinca :

Ca președinte al cercurilor filiale 
Mădăraș și Supurul-inferior, d-sa spune, 
că dela ultima adunare generală, ținută în 
BorlescI nici o adunare filială în distric
tele amintite nu s’a ținut, și acesta 
parte din causa multelor ocupațiuni ivite 
cu salarisarea învățătorilor, parte „pen- 
tuu presia, ce îndurăm cu toții din partea 
guvernului unguresc față de adunările 
nostre române de orl-ce calitate, stând 
în adunare la spatele nostre gendarml 
și polițai, ca scăpându-se cutarele emoți
onat a grăi ce stăpânirei nu-i convine, 

adunarea să fiă disolvată cu batjocură, 
ba pote pe unul său altul să-l și ares
teze. “ După acesta continuă astfel:

„De-altcum suntem cu priveghiare 
neadormită față de treba învățământului, 
scolele nostre în tot anul le-am visitat și 
am ținut esamene în tote scolele din 
ambele districte, și încă cu succesul dorit, 
escepționând vre-o trei scole, ai căror în
vățători fără chiămare nu sunt de Domne- 
ajută și pe cari Ven. Ordinariat, după mai 
multe arătări și informațiunl, tot îi mai 
sufere în. stațiunile lor, — și cari numai 
plata, de care în adevăr se află a fi ne
vrednici, o urgiteză pe la inspectorii regesc!, 
calumniând pe preoții-directorl ca pe nisce 
contrar! ai „ideii de stat maghiar11, numindu-i 
in recursele lor „Dakista pappu, âr despre 
aeâstă aserțiune sunt gata a vă arăta și 
documente.

„Deci tocmai acest conflict, ce se 
ivesce între unii preoți și învățători, e causa, 
că eu cu ocasiunea visitațiunei protopo- 
pescl nu putui mijloci la frații preoți con- 
distriotuall, în înțelesul provocărei Ven. 
Consistoriu de dto 16 Noemvre 1894, ca 
să participe și materialicesce la înaintarea 
scopului folositor al reuniunei învățătorilor 
din părțile nostre...

„De-ârece d-nii învățători, cu des- 
oonsiderațiune voind a se emancipa de sub 
ordinațiunea forului competent eclesiastic, 
pe ascuns lucră tot în contra instituțiunilor 
eclesiastice, fiind gata de-a preda șcălele nos
tre confesionale și naționale în școle de stat, 
lingușindu-se pentru plată și onorar „mint jo 
hazafiak? pe la inspectorii reg., oarl pre
cum e evident, sunt dușmanii școlelor nâs- 
tre confesionale naționale.

„Mulțămită însă lui Dumnezeu și laudă 
celor mai mulțl învățători, cari întru ade
văr, cunosoându-șl înalta lor chiămare, lucră 
fără ostenâlă întru luminarea elevilor lor 
spre binele și gloria națiunei nostre ro
mâne, îu sensul strict, și nu se plângăresc 
mereu, că nu pot trăi, ci din contră sunt 
gata în tăcere a suferi multe lipse mate
riale, numai ca să vadă înflorirea națiunei 
lor mult iubite și înaintarea în tâte ramu
rile recerutelor sciințe prescrise pentru 
șcâlele nostre poporale14.

Acesta este hârtia d-lui protopop Mi
hail Cinca. Din îngrijirile esprimate în ea 
răsuflă mult sentiment românesc, care nu
mai spre onore pote servi unui preot și 
protopop român.

Der în fața acestor grele învinuiri la 
adresa învățătorilor, fiă-ml și mie ertat a 
întreba pe Mult On. D-n protopop Cinoa, 
că ore pentru ce în diua de Crăciunul un
guresc d-sa adusese jertfă lui Dumnecțeu cu 
o predică recitată în limba lui Arpăd, er 
pe cantor-învețătorul Ioan Pop îl silă acuma 
la bătrânețe, în contra tipicului, se cânte 
„A te szuletesed Kristus Isteniink*,  în 
loc de „Nascerea Ta Christose, Dumne- 
(}eule“? Ore d-sa, prin asemeni criminale 
călcări ale tipicului, cui s’a lingușit?

lungl de betâlă pe cap, cari sclipeau în 
sore de te orbea. Era frumosă și veselă, 
der de modestie trebuia să-și ție ochii ple
cați. Totuși une-orl scăpa de sub genele’i 
lungi câte-o privire fericită. In jurul ei se 
aflau fete, cari rîdeau, și socrul și socra, el 
cu brîul lat, ea cu marama cusută cu fir 
de aur.

Flăcăii se opriră, ginerele sări jos, ca 
să ajute miresei, să cobore din căruță.

— Nu uita, când îi trece în biserică 
pe lângă mine, să tragi cu piciorul, ca să 
mă mărit și eu peste an, îi șopti o fată.

Neaga întorsese spatele spre nunta 
veselă și bogată, și da încet cu vârful pi
ciorului într’o piâtră, încruntându-se, pe 
când bătrânul strîngea bani.

Strînsul de bani era pentru dânsa 
otravă și venin, și ar fi dorit, de s’ar fi pu
tut, să’i arunce.

Acum i-se păru, că nunta trecuse, și 
întorse capul tocmai când sărise mirâsa pe 
pământ.

Atunci dete un țipet tare și înbrân- 
cind mulțimea se repedi la ginere.

— Radule! Radule, frate! bine că 
te-am găsit. Tată! Vino ’ncoce, tată!

Se întorse repede înapoi și trase după 
ea pe bătrân.

— Uite Radu, feciorul dumitale! 
Acum am scăpat. N’are să ne mai atingă 
nici o suferință. 0, Radule! Ce noroc pe 
noi!

Der se opri, căci Radu sta nemișcat 
și nu dise o vorbă.

Mirăsa se uita când la unul, când la 
altul, și pe urmă zimbi cu batjocură.

— Ce, Radule, tată și soră îți sunt 
cerșitoril ăștia?

Radu făcu o mișcare, par’că ar înghiți 
ceva; apoi dise:

— Eu nu cunosc pe bătrânul ăsta.
— Pe mine nu mă cunoscl, dise Vlad, 

așa e, dâr pe Neaga, pe sora ta, n’o cu
noscl?

Radu tăcu.
— Ce, Radule, striga miresa, m’ai 

mințit pe mine, pe Ilâna ta? Spusu-ml-ai 
tu, că ești fecior de cerșitor, ori fata nu e 
sora, ci iubita ta? Spune. ’I-ai făgăduit să 
o iai de nevastă, și pe urmă ai gonit’o, ca 
să mă iai pe mine, fiind-că sunt mai bo
gată ?

Radu făcu o sforțare puternică și 
cjise:

— N’o cunosc.
— 0, Radule! striga Neaga, lași pe 

sora ta să fiă batjocorită?
— Tu umbli pe drumuri și cânți pen

tru parale, dise Ileana, mult mai roșie de
cât sulimanul, ce avea pe obraz.

— Umblu pe drumuri și cânt pentru 
parale, și nu ml-e rușine! c' se Neaga cu o 
mândrie, de pare că avea o coronă de 
dăruit.

Țăranii murmurară, ținând cu ea.
— Eu nu intru în biserică, Radule, 

pănă ce n’ol sci, de ești ori nu rudă cu 
cerșitorii ăștie!

— Iți spusei, că nu-i cunosc!
De-odată fulgeră și tuna cu sgomot 

mare. Nimeni nu băgase de sâmă norul de 
furtună, căci toți steteau încă în lumina 
sorelui. Se cruciră toți, der nu fugiră.

— Radule! dise Vlad, eu bucuros 
mă depărtez și mă duc în lume, dâcă cu
noscl pe sora ta și o iai la tine.

— Ba de loc ! dise Ileana ridând într’un 
chip sălbatec. Bine, las’ că văd eu, că ți-e 
iubită. Tu fată, ai vrut să-l vedl în cjiua 

lui de nuntă și să mi-1 răpescl. Ia-ți-1 și 
învață-1 cerșitul și cum să cânte cu cim
poiul.

— Radule! dise Vlad, ca din mor
mânt, Radule, spune adevărul, ori îl spun eu.

Pe Radu îl trecuse sudorile.
— Eu n’am de-a face cu fata asta.
— Așa? dise Vlad, atunci ascultați- 

mă: Eu es din ocnă și fata mea, care, cum 
m’a vădut, nu s’a codit și a plecat cu mine, 
măcar că sunt ocnaș, și cântă pentru pa
rale, măcar că avea cu ce trăi Ia tat-său 
vitreg. Dâr tu, Radule, fiiul meu, tu să fi 
blăstămat pe veci! Casa să ți-se prefacă în 
cenușă, câmpiile să ți-se pustiâscă, puțurile 
să-ți sece, vitele să-ți moră și, de-i avâ 
vre-un fecior, să-ți facă de nouă-orl mai 
mare rușine, decât ce am îndurat eu șâse- 
spre-dece ani în ocnă, âr în câsul morței 
nici o mână să nu-țl dea o picătură de 
apă. Nevasta ta să te înșele și să te pără- 
sâscă; pe ce vei pune mâna, să fiă otrăvit, 
și nimeni să nu te scape de blăstămul 
tatălui tău!

ErășI se audi un tunet, care păru, că 
se rostogolesce de-a tot lungul cerului.
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Nu vrâu să iau în apărare pe învă
țătorii păcătoși, dâr totuși, în interesul bu
nului nume al învățătorilor români, ași dori, 
ca asemeni învinuiri să nu se facă așa în 
general, ci să arate cu numele pe cei ti
căloși, cari se fac vânzătorii neamului lor, 
pentru-ca să-i seim și să-i huiduim dintre 
noi ca pe nisco oi rîiose, âr nu din causa 
lor să sufere numele bun al întregului corp 
didactic român.

Apoi nici multele ocupațiunl, nici frica 
de gendarml și polițai nu pote să scuse 
neactivitatea filialelor de sub conducerea 
D-lui protopop Cinca. Toți avem ocupa
țiunl multe și toți stăm sub aceleași pre
siuni ale guvernului și organelor sale, prin 
urmare toți Românii dintre Tisa și CarpațI 
ar trebui să stea cu manile în sin și să nu 
mai facă nimio nde frica gendarmilor“. 
Acâstă însă nu merge. Păstorul bun îșl 
pune sufletul pentru oile sale, er preotul 
brav, când e vorba de eserciarea unui drept 
legal al credincioșilor săi, n’are să se temă 
nici de zăvdrele temniței, nici de baione
tele gendarmilor. Noi trebue să ne facem 
datorința și să luptăm pentru ce-i al nos
tru, er cel ce luptă vitejesce nu-i iertat 
să se târnă de glânțe.

Intre cei ce desvoltă mai mare zel 
pentru înaintarea Reuniunei nostre, amin
tesc cu plăcere numele vrednioului paroch 
din Vetiș, Vasile Ardilean, apoi Ludovio 
Marcuș paroch în Mădăraș, N. Șuta paroch 
în Moftinul mic și alții. Onore lor!

Un membru.

SOIRiLE QII.EI.
— 23 Iunie.

Esamene preparandiali în Gherla. Ni
se scrie, că esamenele cursuall la prepa
randia din Gherla s’au ținut în 15 și 19 
Iunie n. c., anume în 15 cele ordinare, er 
în 19 cele pentru privatiștl. Afară de trei, 
cari au fost relegați la repețirea esame- 
nului, toți ceialalțl au reușit cu succes în- 
destulitor. Mai riguros a fost esamenul de 
cualificați.une, la care dintre ‘27 învățători 
au reușit numai 16 cu prima, er 11 au fost 
respinși- Esamenele au fost conduse de d-1 
canonic loan Papiu, ca director preparan- 
dial, fiind de față și inspectorul ung. de 
școle Simon Bela.

—o —
Revna de maghiarisare a unor „pa- 

trioțl“ a ajuns pănă la acea nerușinare, 
încât cu puterea falsifică chiar și numele 
proprii de persone. Ast-fel ni-se scrie din 
Betlean, în comitatul S.-Dobâca, că dascălii 
unguri dela școla de stat de-acolo nu se 
mulțumesc numai cu maghiarisarea nume
lor copiilor nemaghiari, cari au nenorocirea 
de-a cerceta acea școlă, ci s’au apucat să 
maghiariseze chiar și numele învățătorului 
român dela școla confesională din Betlean, 
pe care, din loan Diugan, l’au botezat pe 
unguresce „Gyugăn Janos11. D-1 Diugan 
funcționâză și ca catechet fără plată pen

tru școlarii români dela școla statului. Cu 
atât mai mare este dâr obrăznicia șoviniș- 
tilor dascăli ungurescl, cari în loc de răs
plată, s’au apucat să-i batjocurâscă în ase
menea mod chiar și numele, cu tote că 
d-sa de mai multe-orl a protestat în con
tra acâsta, cerând să i-se scrie numele așa, 
precum îi este, adecă Diugan, er nu „Gyu- 
gân“. Românii, ori de câte-orl au de-a face 
cu asemeni maghiarisatorl obrasnicl, să fiă 
cu mare băgare de sâmă și să nu sufere 
a li-se schimosi numele pe unguresce; 
hârtiile ofîciose, citațiunile și orl-ce proto
cols ori alte hârtii publice seu private, să 
nu le subscrie ori primâscă, dâcă numele 
nu le sunt scrise tocmai așa, cum se sub
scriu ei. Altfel ne vom pomeni, că ticăloșii 
aceștia ni-au răpit și numele, pentru ca 
mai apoi să potă dice, că și noi am fi de 
viță asiatică.

—o—
Slovaci în Pragu. In 2 Iulie sera au 

sosit în Praga ospeții slovaol, aprope 100 
persâne, cari sub conducerea advooatului 
Andrei Halas din Turoț-St.-Mărtin au mers 
să visiteze esposiția etnografică ceho-slavă. 
Ei au fost primiți cu mare căldură de pu
blicul boem. Când trenul a întrat în gară, 
au fost salutați cu puternice strigări de 
„Slava“ și „Nazdar“. Mai ales vagonul în 
care se afla Svetozar Hurban Vajansky a 
fost înounjurat de public, Hurban a fost 
forte cordial salutat. In vestibul ospeții au 
fost primiți de studenți, cari au oferit da
melor buchete de flori. Sera a fost mare 
întrunire în onorea Slovacilor.

—o —
Monument maghiar pe Tâmpa. In 

ședința comunală de MereurI s’a discutat 
și cererea ministrului-președinte, ca comuna 
Brașov să’șl dea învoirea de-a se ridica 
unul din cele 7 monumente proiectate 
din incidentul mileniului în vârful Tâm
pei. Au vorbit în contra Dr. 0. Lurtz 
și Dr. A. Mureșianu; er pentru împlinirea 
cererii ministrului au vorbit d-nii adv. 
Schnell și Dr. Zakarias. In fine după o 
lungă desbatere s’a primit propunerea lui 
Schnell, ca în prinoipiu să se dea conce
siunea. Sașii moderați sprijinind aoâstă pro
punere au reușit cu o mică majoritate.

—o—
Socoliștii boemi. Dumineca trecută 

au visitat esposiția etnografică cin Praga 
„socoliștii“ boemi, adecă societățile gimnas
tice cehe din totă țâra. In fața statuei sf. 
Wenzel gimnasticii boemi au fost salutați 
de președinte.e vsposiției Dr. Vladimir conte 
Lazansly printr’un discurs însuflețit: „Ca și 
șoimul (sokol), care se ridică în regiunile 
înalte, este și sooolismul opera nisuințelor 
ideale. Idea socolistă chiamă florea bravi
lor noștri bărbați pe locul de esercițiu, ca 
aici să-și întărâscă corpul, căci numai un 
corp armonic desvoitat corespunde ideii 
creators a perfecțiunei omenesc!. Prin gim- 
nastioă se creâză un spirit sănătos într’ g 
corp sănătos, și reuniunile „sokoliste“ au sco
pul de a lăți acest spirit în națiune, spiritul 
libertății, egalității și frățietății, care legă 
tote păturile poporului într’o falangă ; spi

ritul muncei statornice, care nu se obosesce 
după primele nesuccese; spiritul vitejiei, 
pe care amicul se pdte răc|ima și de care 
inimicul se teme; spiritul disciplinei, care 
însâmnă arta de a sci tot așa de bine asculta, 
ca și porunci, și de a-șl subordona propriile 
sale interese unor idei mai mart. In sensul 
acesta „sokolul“ întreaei națiuni se arată, 
ca incorporarea nisuințelor nostre naționale. 
Viitorul este numai a celor tari! ^Tugmese!u 
Acâstă devisă duce la încrederea in propriele 
forțe, și ou acâstă devisă s’a creat și espo
siția nostră, prin propriele nostre puteri, 
fără de nici un ajutor străinu.... Discursul
acesta a fost salutat de strigările cele mai 
însuflețite de „nazdar“ ale mulțimei.

—o—
Esamen. In Internatul Ddmnei Maria 

Belu din loc se vor ț.inâ esamenele Joi, 
în (jiuă SS Apostoli Petru și Paul, după 
amâcjl la 3 ore.

Sciri telegrafice.
Belgrad, 5 Iulie. Regele a pri

mit demisiunea cabihetului și a în
sărcinat pe ambasadorul din Viena 
SimicI cu formaroa unui ministeriu 
de coalițiune.

Paris, 5 Iulie. Președintele Li- 
gei din Bucuresci, V. A. Urechiă, a 
adresat cătră membrii conferenței 
interparlamentare provocarea, ca să 
nu se învoiescă a se ține adunarea 
în anul 1896 în Budapesta.

Esamene la sate.
Făgăraș, 30 Iunie n 1895.

AdI am luat parte la esamenele șco- 
lelor nostre românescl din Făgăraș. înce
putul l’a făcut școla română greco-orien- 
tală, al cărei învățător, d-1 Ion Berescu, ne-a 
mulțămit peste așteptare. Esaminarea șco
larilor, împărțiți în patru despărțăminte, s’a 
început încă înainte de amâdl, după sf. li- 
turgiă, la 9 ore. Ca delegat din partea co
mitetului parochial a fost D-1 protonotar co- 
mitatens Ion Tur cu.

Esamenul, ținut în presența tuturor 
învățătorilor gr. or. din tractul Făgărașu
lui, cari se adunaseră pentru anul acesta 
aici, a succes forte bine. Răspunsurile pre
cise, acurate și bine pronunțate ale tuturor 
elevilor, în genere, a făcut cea mai bună 
impresiune asupra ascultătorilor, între cari 
am vădut și câte-va dame. Biserica, în care 
s’a ținut esamenul, nu încăpea pe toți do
ritorii de a asculta frumosele răspunsuri; 
școlari au fost la acâstă școlă 71.

D-1 Berescu are un metod bun, ceea 
ce a dovedit și succesul esamenului. Isto
ria, geografia, fisica etc., s’au propus des
tul de pe larg. Cantul de-asemenea. In pri
vința acestuia a-șl face totuși observarea, 
că pentru-ce ore lasă D-1 Berescu cântă
rile bisericescl în urma poesiilor lumescl ? 
Cel puțin la esamen d-sa așa a făcut.

Școlarii cântă frumos; a plăcut mult 

poesia : „Despărțirea Basarabieiapoi ; 
„Merge mora pe părău“ etc., cari sunt do
vadă de interesul învățătorului.

D-1 protonotar Turcu a ținut la urmă 
o vorbire acomodată, accentuând cu deose
bire lipsa urgentă de-a îmbrățișa și noi Ro
mânii meseriile, căci numai așa vom lucra 
pe sâma nostră propriă. Intre școlari s’au 
împărțit premii în bani.

Esamenul s’a sfîrșit la ora 1 după 
prând, când s’a trecut mai departe la des- 
baterea punctelor din programul adunărei 
generale a Reuniunei învățătorilor români 
gr. or. din protopresbiteratul Făgărașului.

D-1 Berescu pdte fi mândru de resul- 
tatul acestui esamen.

La 3 ore d. am. a urmat esamenul la 
școla română gr. cat., al cărei nou învăță
tor este d-1 Ion Stroia.

Esamenul s’a ținut în frumosa școlă 
română gr. cat. din strada Brașovului, în 
presența D-lui Vicar Basiliu Rația, Dr. 
Andrei Micu, Dr. Niculae Motoc, N. Cos- 
garea căp. pension, și alțl mulțl onora- 
țiorl, precum și multe dame.

Pe păretele frumos împodobit din 
fund era scris cu litere din frunde de ste
jar: „Non multa, sed multumu. Putea să fiă 
scris și românesce. Destul, că d-1 învățător 
Stroia, care a început așa dicând în pa
jiște, ni-a dat bune dovedi de reușită. 
Școlari, aprope toți miel începători, au fost 
60. Causa acestei stări este de-a se căuta 
în împrejurarea, că școla e cam departe de 
centrul orașului, din eare causă o parte din 
școlari au cercetat școla română gr. or., 
er alții au cercetat chiar și școle streine.

Metodul d-lui Stroia e probat. Fru
mosul început, cu nisce copilași de tot 
mici, ne dă nădejde, că-i va atrage în vii
tor pe toți elevii, cari se țin de acâstă 
școlă. Părinții aștâptă mult dela d-1 Stroia, 
care în parte ni-a arătat, cum scie începe 
lucrul înțelenit. înainte numai!

D-1 vicar, încheind anul, a îndemnat 
pe școlari să cerceteze școla bărbătesce, âr 
pe părinți să-și dea copiii la școlă, căci 
numai așa vom putâ sta față cu mul
tele lipse, ce întîmpinăm în viâța de tote 
Zilele..

S’au împărțit și aici premii. învăță
torul pdte fi mângâiat, că în câte-va luni 
de pe urmă a pus un așa frumos temeiti la 
noua muncă. M.

0 întrebare sinceră și o propunere*)  
cătră d-nii învățători din Transilvania 

și Ungaria.

*) Tote diarele române din Ausrio- 
Ungaria sunt rugate a reproduce propu
nerea acâsta.

„Dascălii sunt singura armată, 
pe care o recunâsce civilisația". 
Marele poet al Franciel: Victor Hugo.

Sunt stăpânit de o ideie, pe care 
de mal mulțl ani o frământ în min
tea mea și o încăl4esc în inima mea. 
Acum crecjendu-o ajunsă la deplină

Toți se depărtară cu groză de bătrân și 
de fiiul blăstămat, care căZuse în genunchi.

Bătrânul se întorse și se sprijini, greu 
ca plumbul, pe umărul Neaghii; vijelia, 
care începuse, îi sbura barba, făcea să flu
ture vestmintele fetei și ’i înfășură pe amân
doi într’un nor de praf des, care nu se 
risipi, pănă ce nu începu a ploua cu gă
leata, când Vlad și Neaga se făouseră de 
mult nevăZuțl. Radu îngenunchiâ singur și 
părăsit, căci nimeni nu vrea să aibă de-a 
face cu un om blăstămat.

Pe Ileana o duseră într’o casă, țipând 
și plângând, rupendu-șl beteala cea scum
pă, pe care o călca în piciore, smulgân- 
du-șl perul. Toți judecară, că arătase o 
mare și adâncă mâhnire.

— Der cine o pusese să se amore- 
seze prea din cale afară de Radu, despre 
care nu scia nimeni cine era și de unde 
venea? AuZl, băiat de ocnaș! Ce rușine! 
Așa e, când nu te măriți cu flăcău din 
satul tău, și când ești răsfățată de părinți. 
Ar fi trebuit s’o bată tată-său și s’o încuie 
în casă, că așa nu s’ar fi întâmplat neca
zul ăsta!

Astfel vorbiau între dânșii, în vreme 

ce Radu căuta adăpost în tinda bisericei, 
pe care dascălul o încuiase repede, ca să 
nu intre în ea. El se gândea, ce are să se 
facă de acum, încătrău s’o apuce, pentru- 
că fiă-care o să-l ocolâscă.

Atunci se auZiră nisce pași repeZl 
prin întunericul furtunei, și un alt tînăr se 
apropie de biserică. întâi se spăriâ, când 
văZu pe Radu, dâr pe urmă se apropia 
de dânsul și-i Zise:

— Rogu-te, pentru numele lui Dum- 
neZeu, fii bun și nu mă spune, am fugit 
din ocnă și nu sciu unde să mă ascund!

Tînărul acesta era Sandu, care vorbea 
și sta, fără ca să bănuâscă, pe locul unde 
cu puțin înainte fusese Neaga.

— M’au închis fără să fiu vinovat, 
nu sunt vre-un nelegiuit, nu-țî fiă frică de 
mine.

— Cum să-ți ajut, Zise Radu, căci 
și eu sunt isgonit și nu sciu încătrău s’o 
apuc. Mai curând țl-ar putâ ajuta o fiară 
sălbatică, decât mine! Colo sus e drumul 
spre munte, drum greu printre stânci, acolo 
nu te găsesce nimeni. Altă povață nu sciu 
să-ți dau.

Sandu plecă repede, fără să mai aș

tepte alt-ceva, și cu ajutorul nopței se 
străcurâ în locuința sa, ca să-și adune și 
să ’șl ia cu dânsul mult-puținul, ce avea, și 
să pâră din sat.

Peste munții cei înalțl domnea o 
liniște solemnă. Un cioban tînăr, cu cămașa 
cenușie și cu căciula înaltă pe cap, sufla în 
bucium, altul îi răspundea cu vocea și cu 
fluerul, cântând o doină dulce și tristă, de 
cele după cari nu mai pot recruții când 
o aud, căci le aduce aminte de munții lor.

Un schit mic sta acățat pe stânci, 
ca un cuib de vultur. Din el eși un călu
găr tînăr în vestmânt lung și bătu toca, 
ocolind biserica și schitul cel mic. Toca e 
o scândurică lungă și subțire, pe care bați 
cu un ciocan de lemn în deosebite locuri 
într’un tact hotărît, astfel că ese un fel de 
melodie. Obiceiul chiămărei spre a aduna 
pe călugări vine din timpul stăpânirei 
Turcilor, când nu era voie se tragă clopo
tele. După ce isprăvi să toce, se sui în 
clopotniță și trase clopotul; după aceea 
eșiră călugării de prin chilii și se târîră 
spre biserică, mulțl dintr’înșil forte bătrâni, 
cu bărbile albe, lungi și cu văluri negre 
peste potcapiurile înalte. In urma lor se 

ivi un om, care urca încet și cu greu. Era 
Vlad, care îmbătrânise de tot și slăbise; 
Neaga îi ajuta să urce.

— Ah! fata mea, mor de ostenâlă ! 
ofta el. Lasă-mă să mă odihnesc acilea, că 
nu mai pot umbla. Oe sărbătore diceai, că 
o să fiă?

— O să vie Domnitorul țării la mă
năstire, și pdte că am fi putut căpăta 
ceva!

— Eu nu mai capăt nimic, lasă-mă 
să dorm!

Se așeZâ pe o pâtră și se răzimâ de 
zidul de stâncă cenușie, luminat roșiatic 
de sorele care apunea. Neaga îngenunchiâ 
înaintea lui și se uită lung la el. El închise 
ochii. Era galben și buzele i-se învineți
seră.

— Tată! strigă fata spăriându-se, tată! 
Ce ai, nu ți-e bine? Spune.

Dâr el nu’i răspunse. Cu ochii rătăciți 
căută fata prin prejur, să vaZă de nu se 
vede vre-un isvor ; atunci zări schitul, dete 
fuga în spre el și căZu în genunchi dina- 
tea călugărului celui tînăr, care tocmai eșa 
pe ușe.
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maturitate, îmi iau voie a o supune 
înțelepciunei On. Corp didactic spre 
judecare și apretiare.

Voesc se ne cunoscem unii pe 
alții.

Voesc se cunoscem, după pu
tință, pe toți măestrii, cari lucrâză 
în oficinele culture! și deșteptărei 
ndstre naționale.

Voesc se cunoscem pe apostolii 
mari și mici de pretutindeni, cari pro- 
poveduesc evangelia luminării și no
bilitarii nămului românesc.

Voesc se cunoscem o parte din
tre luptătorii resoluți și întrepidi ai 
poetului V. Hugo, cari luptă clinic 
în coDtra întunerecului, spre a re
porta strălucita victorie, prin care 
■să va întemeia împărăția adevărului 
pe păment și să va realisa idealul 
nostru.

Voesc să arătăm și să dovedim 
■eu vrednicie și cu demnitate, la fi
nele acestui văc, că ce am făcut în 
lume, cât am trăit, ca dascăli.

Voesc în resumat să espunem 
viitorului

Icona școlei române
la finea secuiului al XIX-lea:

UN ALBUM
in biografii și portrete ale membrilor ac
tuali ai corpului didactic român de sub 
corona Sfântului Stefan.

Prin acesta, cred eu, am fi ri
dicat un monument neperitor șcălei 
române la finea acestui vec, eterni- 
sând tot-deodată și pe apostolii ei 
mari și mici.

Ideia o cred destul de mărâță 
și vrednică de a atrage nobila și 
binevoitărea atențiune a tuturor das
călilor români, de pretutindeni, spre 
a să ocupa și familiarisa cu ea în 
înaltul scop de a se aduce la în
deplinire.

Ideia acesta tinde mai departe, 
a espune în fața lumii mari modesta 
nostră muncă, cu cave nu credem 
a roși vre-unul, și prin .acesta de-a 
căuta să emulăm și noi cu dascălii 
altor nemuri culte din lume, în mar
ginile mijlocelor de cari dispunem.

Opera acesta adusă la îndepli
nire ar da la timpul său cele mai 
bune documente din epoca nostră, 
pentru cel ce s’ar apuca odată a 
scrie cu terneiu Istoria pedagogiei 
la noi.

In consecință eu aș crede, că 
noi să nu cruțăm nimic pentru rea- 
lisarea acestei idei.

Cu un cuget și cu o inimă s’o 
aducem la îndeplinire.

Esecutarea ei însă cere valorosul 

concurs al tuturor celor interesați. 
Jertfele materiale, ce s’ar cere pen
tru acesta, sunt forte neînsemnate 
în fața ideii, ce voim a realisa.

Pe jertfele aduse de dăscălimea 
nostră de pănă aci să înalță în mare 
parte viitorul strălucit și măreț al 
nemului nostru. Să aducem dără cu 
toții și acăsta jertfă viitorului nemu
lui românesc, din rodurile ostenele- 
lor din trecutul nostru.

Acum a sosit vremea, care sfin- 
țesce tote și ne aștâptă dreptul ju
decător — viitorul; curați și lumi
nați să stăm în fața lui.

Alte păreri speciale în direcțiu
nea acăsta nu voesc a mai sugera 
de astă-dată, ca să nu preocup pe 
nimenea; ele vor urma mai târcjiă.

’Mi iau însă voie a pune spre 
desbatere, fie în public, fie pe cale 
privată, următărele cestiunl:

7) Decă sunt aplicați în principiu 
dascălii noștri din tote unghiurile pa
triei și de tăte gradele a lua parte la 
acestă lucrare?

3) Decă da, D-niî profesori dela 
școlele medii și dela institutele pedago
gice și teologice, ore ri ar fi consult, ca 
și denșii se inițieze o asemenea lucrare, 
care se completeze opera nostră, a înve- 
țătorilor, și lucrul se ia un avent și mai 
puternic și mai măreț?

5) Decă sunt aplicați On. membri ai 
corpului didactic de ambele confesiuni a 
forma o lucrare în comun seu separat ?

4") Cum cred on. membri ai corpului 
nostru didactic, că s’ar pute mai lesne 
aduce la îndeplinire acesta lucrare?

După ce să vor fi discutat și 
lămurit aceste cestiuni, eventual și 
altele relative la acăstă lucrare, în 
timpul cel mai scurt, în înțelesul pro
punerilor făcute, vor începe a să lua 
măsurile pentru esecutarea lucrării 
propuse.

Părerile d-lor Colegi său să pu
blică prin fiiarele năstre, seft să tri
mit la subscrisul împreună cu ade
rările. Aderările să pot trimite sim
plu printr’o carte poștală împreună 
cu adresa aderentului. In eventuala 
lucrare numai aceia vor fi luați 
în considerare, cari de bună voie 
să vor anunța și angaja.

Cu acestea Vă rog, prea sti
mați și iubiți d-ni Colegi, a primi 
cu toții asigurarea despre deosebita 
stimă, considerațiune și Iubire, ce 
Vi-le păstrez tot-d’auna.

Brașov, în cjiua Pogoririî Du- 
chului .Sfânt preste Apostoli, 1895.

I. Bariu.

Primirea în școla de agricultură dele 
Herăstrău, în Bucuresci.

Scopul școlei oentrale de agricultură 
dela Bucuresol este de a forma personalul 
didactic pentru școlele practice de agricul
tură, personalul fermelor model ale Statului, 
buni administratori pentru moșiile particu
lare, precum și personalul speoial necesar 
serviciilor ministerului de agricultură, in
dustriei, comerciului și domenielor.

Elevii sunt interni, bursieri ai sta
tului, județelor său oomunelor, precum și 
solvențl particulari.

Durata studiilor este de 4 ani, din 
cari doi ani și jumătate la școla centrală 
de agricultură și 18 luni de practică la 
una din fermele model ale Statului.

Absolvenții cu diplomă dela șcdla cen
trală de agricultură vor face serviciul mi
litar numai un an.

Condițiuni speciale pentru admiterea ele
vilor: a) Elevul să aibă versta de cel puțin 
16 ani împliniți; b) să fi terminat cel pu
țin 4 clase gimnasiale, clasice seu reale, ori 
un alt curs echivalent recunoscut ca atare 
de ministerul instrucțiunei publioe; c) să 
trdcă un concurs de admitere; d) să aibă 
o constituțiă robustă și sănătosă, care se 
va constata de medicul școlei.

Absolvenții liceelor classice seu reale 
și bacalaureații se admit fără.concurs, când 
numărul lor va fi mai mic, decât acel al lo
curilor vacante.

Cererea de înscriere se va adresa d’a- 
dreptul direcțiunei șodlei centrale de agri
cultură în Bucuresci, cel mult pănă la 15 
August v. o. Ea va fi subscrisă de părin
tele seu tutorele candidatului, când este mi
nor, ori de el însuși, când este major, și 
va fi însoțită de actul de nascere, de actul 
de vaccinare și de certificatul sudiilor 
cerute.

Prin cerere se va arăta anume, decă 
tinărul candideză ia bursă seu la locuri de 
solvenții. Taxa de solventă este de 500 lei 
pe an.

Candidatul va mai presents direcțiu
nei școlei și o declarațiune, scrisă și lega
lizată de autoritatea administrativă, prin 
care se obligă a despăgubi statul de su
mele eheltuite cu întreținerea bursierului 
pe tot timpul cât a stat în șc61ă, calculată 
acăstă despăgubire pe ani întregi și pe 
basa sumei anuale de 500 lei a bursei, în 
cașul, când elevul ar părăsi șoâla înainte 
de terminarea cursurilor, fără motive de 
bolă seu infirmitate, constatată de medicul 
școlei, și, cari l’ar face impropriu pentru 
urmarea oursurilor pănă la terminare, seu 
când, din vina sa, ar fi eliminat din școlă.

Elevii solvențl, întreținuți de ei în- 
și-șl, de părinți, de tutori seu de vre-un 
alt particular, de odată cu cererea de în
scriere vor presenta și o declarațiune, prin 
care se îndatoresc a plăti taxa de solvență 
la termenele fixate și pe tot timpul cât 

vor dura cursurile, supunendu-se, la din 
contra, legei de urmărire.

Esameuul de admitere, seu concursul 
pentru burse se va tine la 16 August, în 
localul șoolei oentrale de agricultură dela 
Herăstrău. Materiile asupra cărora vor fi 
esaminațl ooncurenții, sunt: aritmetica, geo
metria, fisica, chimia, botanica, geografia și 
istoria, atât cât se predă în 4 clase gim
nasiale seu reale, la fiă-care din aceste ma
terii, după programul special.

Cei admiși ca elevi vor aduce la in
trarea în internat (1 Septemvre) un rend 
de haine, 3 rânduri de albituri (schimburi), 
3 părechl ciorapi (oălțunl), 6 batiste, 2 pro- * 
sope și o păreohiă încălțăminte.

Sunt vacante 34 burse și 2 locuri de 
solvențl pentru anul școlar 1895—96.

Producțium și petreceri.
Tinerimea institutului teol.-ped. din Ca

ransebeș invită la Concertul împreunat cu 
joc, ce se va arangia în sâra de Sân-Petru 
(29 Iunie st. v ), în grădina hotelului „Po
mul verde“ din Caransebeș. Intrarea de 
personă 40 or., de familiă 1 fi. începutul 
la 8 ore sera. Venitul e destinat pentru 
fondul elevilor morboșl ai institutului die- 
cesan. SuprasolvirI se primesc cu mulță- 
mită, Iu cas de timp nefavorabil, petrecerea 
se va țină în sală.

Programa: 1) Cântec de pădure, cor 
de bărbați de Braun; 2) a) „Dorul meu“, 
și b) „Ști tu mândro“, cântece poporale, 
oor mixt (6 voci) aranjate de A. Sequens; 
3) Motto: Tatăl nostru, cor mixt (6 voci) 
de A. Sequens; 4) Serenada, cor de băr
bați, de Flondor; 5) Cor mixt din Opera 
Ione, de Petrella. După concert joc.

*
Tinerimea studiosă română din Lugoș 

invită la Concertul împreunat cu dans, oare 
se va aranja MercurI în 10 Iulie n. c., în 
grădina otelului „Concordia11. începutul la 
7 '/2 ore sera. Intrarea: Pentru personă 
80 cr., pentru familiă 2 fi. Venitul ourat e 
destinat pentru scopuri filantropioe. La cas 
de timp nefavorabil conoertul se va țină 
Joi în 18 Iulie n. o.

Literatură,
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

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

In editura librăriei Carol Muller a 
apărut: Cărți poștale, elegant ilustrate în 
culori, cu diferite vederi din Sinaia. Se 
află de vendare la tote librăriile din Bu
curesci și la sucursala librăriei Miiller în 
Sinaia.

— Sfinte părinte! te rog, în numele 
Domnului, ajută mie nenorocitei! More tata!

— Neaga! striga călugărul.
Neaga, când îl audi clicendu’i pe nume, 

așa se dete înapoi, încât aprope era să 
cadă în prăpastia, care sta căscată la spa
tele ei.

— Cine ești dumnâta? întrebă ea.
— Sunt Radu, fratele tău!
— Nu te cunosc !
Și se întorse să plece.
— Neago! nu fi așa de aspră cu 

mine! dise el; și se luă după ea.
— Vieța mea e aspră, nu eu!
Inima ’mî-e stinsă în mine! mai dise 

el, tot ținându-se după ea.
— Sunt în lume multe inimi morte! 

<jise densa, dâr decă vrei să dai ajutor 
tatei, ai mai iute, că more, decă n’o fi și 
murit.

— A murit și nu ’ml-a ridicat blăs- 
tămul!

Cădii înaintea lui Vlad și’i sărută pi- 
ciorele. Ridică’țl blăstămul de pe capul 
meu și m’oiiî pocăi cât voiîî trăi. Nu muri, 
tată, pănă ce nu m’ei ierta!

Bătrânul deschise ochii:

— Cine’ml turbură câsul morțil?
— Un păcătos, der e fiiul tău!
— Tu ești nemernicule? (fise murin

dul ; ce mai vrei dela mine ?
— Ridică’țl blăstămul de pe capul 

meu! Uită-te la mine și la haina mea! Eu 
nu sciu, ce e soțiă, ce e copil, nu vroi să 
dobândesc cele ce strică pe om, ci să mă 
rog pentru bietele nostre suflete!

Fața galbenă a bătrânului se mai roși 
odată și ridicându-se în sus strigă: Nu te 
iert... eu...

— Tată! strigă Neaga.
— Te bine-cuvintez!
Pe urmă cădu jos și muri.
Radu oftă ușurat și ca și cum sufle

tul îi scăpase de o mare povară, pe când 
Neaga plângea peste cadavru .într’o durere 
de nemângăiată.

Radu mai chemă alțl călugări, și du
seră pe mort în biserica cea mică. Pe urmă 
rămase lângă el, ca să cetescă rugăciunile, 
pe când Neaga eși în lumina lunei și cu
getă trist încotro să se ducă în marea ei 
părăsire.

Fratele ei acum ar fi luat’o bucuros la 
densul, de nu ar fi fost călugăr. Se gândi 

să între și ea într’o mănăstire, der atunci 
nu se mai putea întâlni cu Sandu, când o 
eși din ocnă. Vru să se ducă să se roge 
pe la cei mari așa de mult pentru el, 
pănă ’l’or ierta.

Atunci audi nisce pași reped! pe po
teca dintre stânci, și pe urmă strigând ci- 
ne-va:

— Neaga!
Sandu era în fața ei. Ea dete un ți- 

pet și cădu pe peptul lui, așa de slabă, în
cât par’că nu era ea fata cea bărbată, care 
îndurase pănă atunci atâtea suferințe. Cu
rând însă îșl veni în fire și’l întrebă și er 
îl întrebă, și află cu ce chin scăpase și că 
acum repede și fără vreme de codire tre
buia să plece, ca să trecă Dunărea. Altmin
teri îl prind și îl împușcă.

— Apoi abia muri bietul tata; nici 
nu l’am îngropat.

— Acum nu mai are trebuință de 
tine, aide repede, căci altfel mă prind.

Neaga se mai uită odată îndărăt spre 
schit și apoi urmă cu bărbăție pe nisce 
poteci grele, pe Sandu, în țeră streină și 
sărăcie, dâr pentru întâia-dră în vieța ei 
fericită.

Radu se rugă totă noptea. In spre 
dimineță se miră, unde o fi rămas Neaga, 
eși în portă, der nu găsi nici o urmă. Credu, 
că pote s’a aruncat de pe stâncă și o căută 
multă vreme, der ea pierise, par’că o su- 
flase cine-va.

Peste câte-va dile venise la schit nisce 
dorobanți și spuseseră, că caută un fugit 
din ocnă; întrebară pe Radu, care veghiase 
de două (file și două nopți. Der de dre-ce 
nu văduse pe nimeni, plecară să’l caute 
mai adânc în munți.

Tocmai trecea o turmă de bivoli peste 
Dunăre, când ajunseră la mal, Neaga și 
Sandu. Fără codire săriră în spinarea do
bitocelor, cari porneau înot; era un tablou 
minunat de frumos. Pote erau o sută de 
bivoli, ale căror capete negre cu cornele 
aduse, se vedeau din fluviul cel lat, cio
banii cu căciulele albe stau pe spinarea 
lor și îi mânau cu ciomege lungi, și mai 
încolo fata cea frumosă, cu cămașa sumesă, 
cu piciorele gole muiate de valuri, tot că- 
tând îndărăt spre Sandu, ca să vadă, decă 
o urma, decă nu cum-va l’o nimeri vre
un glonț de dincolo de pe mal și l’o cu
funda în valuri, mai înainte de-a ajunge
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Apel literar.
In decursul timpului, de când mS 

ocup cu adunarea literaturei poporane ro
mâne, mi-a succes a aduna mai multe poe- 
sii poporane și despre Avram lancu, și ași 
voi acuma să le public pe tote într’o bro
șură separată.

De-ore-ce însă numărul poesiilor adu
nate de mine nu e pănă întru atâta de 
mare, ca se formeze o broșură destul de 
considerabilă, pe de altă parte sciind prea 
bine, că ’n sînul poporului nostru se vor 
mai fi aflând încă forte multe poesii des
pre lancu și consoțil săi, cari nu-mi sunt 
cunoscute, de-aceea mă adresez prin șirele 
de față cătră toți Românii și Româncele 
din Transilvania și Ungaria, cari cunosc 
ast-fel de cântece, cu rugămintea să bine- 
voescă a mi-le trimite mie pănă la 1 Sep- 
temvre a. c., ca să le dau și pe acelea pu
blicității cu celea ce le-am adunat eu.

Tot-odată rog pe toți Domnii și Dom- 
nele, cari vor bine-voi a-ml trimite aseme- 
menea cântece, să noteze numele personelor 
dela cine le-au auclit, precum și a comunei 
și comitatului, în cari locuesc personele 
respective.

Afară de acesta fiă-care trimițător e 
rugat să esplice cu de-amăruntul tote cu
vintele, cari ’i-s’ar părea, că nu sunt tutu
ror Românilor cunoscute, precum e bună- 
oră cuv. goară din versurile:

Numai carul Iancului
Șede ’n culmea dealului, 
Nici nu sue, nici coboră, 
Ci șede pe loc de goară.

Suceava (Bucovina), 28 Inniu n. 1895.
Sini. FI. Marian, 

gimn.prof.

Musca rea (golumbace).
Musca rea seu golumbace (simulia 

maculata) este o insectă mică, de 
colâre negră și cu nisce perișori gal- 
bini pe ea; numirea golumbace și 
l’a luat dela ruinele unei cetăți ro
mane, care se află pe
nisce piscuri de petră vărosă de pe 
țermurul Dunării în Serbia, vis-avis 
de Baba Caia Petra-vechia). Cuvân
tul „golumbaț“ se trage dela lati
nescul „columba14 și însemneză po
rumb.

Musca rea e cunoscută numai 
de pe timpul resbelelor lui Laudon 
cu Turcii; mai bine ar fi sâ se nu- 
rnescă: „musca lui Iorgovan11 sen „ior- 
govană11, deorece după o baladă (po
veste) forte lățită între poporul din 
acele părți, musca numită s’ar fi 
format din bălaurul ucis de Ior
govan.

Anume, se 4’ce în baladă, că un 
balaur mare eșia din pescerile Cer- 
nei, prindea o mulțime de vite de

la malul celalalt. Der în sfîrșit isbutiră să 
trecă dincolo și răsuflară liber pe pămân
tul strein.

Trecură ani de atunci. Călugărul Radu 
ajunsese stariț al mănăstirei, căci câștigase 
încrederea tuturor prin bunătatea și neo- 
bosita-i muncă pentru mănăstire. Avea că
suța lui. într’o di sta la sore în pridvorul 
de lemn.

Pe cale urca în sus o femeiă falnică 
și un bărbat în florea verstei. înaintea lor 
se jucau doi copii, pe un altul îl ținea 
mamă-sa de mână, și pe încă unul îl ducea 
tatăl în brațe. Tocmai când se apropiară 
de tot și îi vădu de aprope, strigă starițul: 
„Neaga, sora meau!

Și tocmai atunci află el totă istoria 
suferințelor ei, află că Sandu era cel, care’l 
întrebase de drum, când erau amândoi go
niți de lume, și care acum se întorcea în 
satul său, iertat, cu bani buni câștigați cu 
negoțul de porci, după-ce îndurase multă 
vreme lipsa și sărăcia.

Și așa ajunseră în cele din urmă co
piii omorîtorului să aibă pace, și binecu
vântarea tatălui se întinse peste totă vieța 
lor.

pe câmp și le ducea apoi în pes« 
cerile cele ascunse de pe Cerna, pănă 
când vitezul Iorgovan l’a ucis în 
fundul unei ast-fel de pescerî; aa- 
tăcțî înse se scie, că acel bălaur nu 
a fost alt-ceva, decât musca rea, 
care eșind din acele pescerî, întoc
mai ca și un balaur, se repede în 
roiuri mari asupra vitelor dela câm
puri, pe cari, înțăpându-le, le înve- 
nineză și ucide în decurs de câte
va 6re.

Poporul crede, că musca rea ar 
eși numai din câte-va pescerî de pe 
rîul Cerna, ceea ce numai în parte 
e adevărat, deâre-ce s’a constatat, 
că musca numită, străbate nu numai 
aici în Transilvania și Bănat, ci chiar 
și în Serbia, România și Bulgaria.

După mai multe cercetări, fă
cute în timpul din urmă, s’a adeve
rit, că musca rea se formeză în tâte 
acele rîuri. cari isvoresc din stânci 
calcarose jurasice și trec prin anu
mite pescerî suterane. Ast-fel pe rîul 
Cerna și la porțile de fier în Du
năre s’a putut constata nu numai 
la gura pescerilor, ci și mai în jos 
pe țermurii apei, un fel de broscar 
(straiu de brdscă), care conține ouăle 
numitei insecte.

Broscarul acela, care semăna cu 
straiu] de brdscă și se acață ca și 
acesta de tote obiectele de pe țăr- 
murii apelor, se formeză mai cu 
semă la gura pescerilor, din care 
causă se și crede, că muscele rele 
ar eși din lăuntrul pescerelor.

Musca rea, ca tdte insectele, se 
prăsesce și ea din ouă, cari trec 
prin aceeași metamorfosă, ca și ce
lelalte insecte, adecă la început sunt 
nisce ouă, cari cu ochii liberi abia 
se pot zări, ca nisce puncte mărunte, 
însă aranjate regulat pe nisce firicele 
subțiri de broscar se pot vede.

Ouăle acestea se clocesc de căl
dura sdrelui și prin luna lui Aprilie 
și Maiu se fac nisce vermuleți la 
gura pescerilor și pe țărmurii apei. 
Vermuleții se nutresc cât-va timp 
cu infusoi'ii (insecte de apă), er când 
le vine timpul metamorfosei, de-odată 
în decursul unei fiile, se prefac în 
roiuri mari de musculițe rele, cari 
apoi dau năvală la câmpii în jos, ca 
și nisce nori grei, asupra ciurcjilor 
de vite.

Roiurile de musculițe rele și ve- 
nindse sunt în stare să atace și în
venineze chiar și pe om, când s’ar 
afla în nemijlocită apropiere a pes
cerilor, pe când roesc. Mari strică
ciuni fac ele însă asupra vitelor, pe 
cari le înțepă în nări, la ochi și pe 
sub fâle, așa că îndată se înveni- 
neză nu numai părțile atacate, ci 
chiar sângele întreg, încât în de
curs de câte-va dre vita se pote și 
prăpădi.

Pentru a feri vitele de aceste 
musce veninose, nu este alt mijloc, 
decât a-le ține în grajduri bine în
chise și a pune în ferestrile lor nisce 
pânze mai rari, prin cari să pâtă 
răsufla vitele, fără însă ca muscele 
să potă întră prin acelea.

Decă băgăm îndată de semă, când 
s’au înveninat vitele, atunci le pu
tem veni într’ajutor, turnându-le 
unt delemn pe nări, lapte, vin. cafea 
seu ceaiu, er înainte de-a fi mușcate 
ee pot apăra încât-va spălându-le de 
câte trei-ori la (fi cu zamă fertă de tă- 
bac, de foi de nuc, de cepă, terpentin 
subțire topit în două părți de un- 
sâre.

Pentru împuținarea și stirpirea 
acestor musculițe vemndse, s’au făcut 
mai multe încercări, der cu puțin 
resultat; cea mai sigură însă se 
pare a fi, de a abate cursul apelor 
eșite din pescerî, ca să curgă pe 
două canalurl, pe unul într’o 44 6r 
pe celalalt în altă 4b putându-se 
astfel usca și nimici de sâre bros- 

carele, cari conțin ouăle numitelor 
insecte.

S’a constatat, că cei mai priin- 
cioși ani ai desvoltărei și îmulțirei 
acelor insecte sunt anii cu zăpadă 
multă și cu ploi mari și dese, cari 
înlesnesc înmulțirea, apoi clocirea 
și desvoltarea musculițelor din ele.

De-altcum, ca tdte insectele, așa 
și musca rea are o vieță fdrte scurtă, 
de o lună-două, după care timp se 
retrage erăși în fundul pescerilor 
suterane, unde-șl depun ouăle1 pen
tru anul următor.

I. Georgescu.

învățături folositore.
piarul parisian „Figaro*,  într’unul din 

numerii săi mai noi, publică următorele ma
xime nouă din scrierile distinsului roman
cier Alexandru Dumas:

1. Preâmblă-te două dre pe 4b 
dormi șepte dre în fiă-care ndpte; 
decă voesci să dormi, culcă-te 
singur; scdlă-te îndată-ce te-ai 
deșteptat; lucreză îndată-ce te-ai 
sculat.

2. Mănâncă numai când îți este 
fdme, bea numai când îți este 
sete și totdâuna încet.

3. Vorbesce numai când este de 
lipsă, și spune numai jumătate 
din aceea, ce cugeți; scrie nu
mai aceea, ce poți scrie, fă 
aceea, ce poți spune.

4. Nu uita, că alții vor conta la 
tine și că tu nu vei pute conta 
la ei.

5. Nu prețui banul nici mai mult, 
nici mai puțin, de cum îi este 
prețul; el este un servitor bun, 
der un rău stăpân.

6. Păzesce-te de femei pănă la 
doue-4eci de ani, depărteză-te 
de ele după patruzeci.

7. Nu face ceea ce nu sci se faci, 
și strică cât se pdte de puțin.

8. Iertă, spre mai mare siguranță, 
fiă-căruia mai înainte; nu des
prețul pe dmeni, nu-i urî, nu 
rîde prea mult de ei, ci compă- 
timesce-i.

9. Gândesce-te la mdrte în fiă-care 
dimineță, când vei vede lumina 
4ilei, și în fiă-care seră, când 
vine întunerecul.

10. Decă suferi mult, privesce du
rerea în față, ea însa-și te va 
mângâia și te va învăța ceva.

11. Silesce-te a fi simplu, folositor 
și liber, și numai atunci lapă- 
dă-te de Dumne4eu, după-ce 
ți-s’a dovedit, că nu asistă.

12. Scopul naturei este, ca omul să 
aibă cât se pâte de mulțl copii, 
ca să-i crescă bine, pentru-ca 
ei să devină membri folositori 
ai societății, și să-i iubesci pen
tru-ca să-i faci fericiți.

13. A te căsători pănă încă ești tî- 
năr și sănătos, alegendu-țî o 
fată sănătosă și cu purtări bune, 
din orl-.ce classă a societății; a-o 
iubi din tdtă puterea sufletului, 
a-o face o consbrtă bună și o 
mamă roditore; a lucra pentru 
ca să crescl copii și după mdrte 
a-le lăsa acestora, ca esemplu, 
propria ta vieță: acesta este ade
vărul; tdte celelalte sunt rătă
ciri, crime și nebuniă.

14. Adese-ori prin o durere mare 
omul capătă o energiă și o pu
tere de resistența, pe care pote 
nu și-ar fi însușit’o nici-odată 
în fericire; în multe cașuri su
ferința a făcut, dintr’un om de 
rând, un om superior.

15. Cine în tinerețe nu are inimă, 
nu o va ave nici-odată. Inima 
nu e un fruct de iernă, care se 

se cocă în zăpadă. Dela un om 
de inimă, căruia nenorocirea i-a 
dat curagiu și energiă, poți aș
tepta totul.

Ucu.

Poveste.
— Domne, dă vent vremii sS trăoă- 

mai iute, fă-mi anii (file și (j']®!® clipe...
— Domne, pune vremii stavilă și 

domolesce-i sboru), fă-mi clipele cfilc și din 
cjde ani...

Atunci a hotărît Dumnezeu să facă o 
încercare.

— Uite ce m’am gândit eu, Petre. 
Sci, că pe păment omenii sunt vecinie ne
mulțumiți de viâța lor. Primesc fel de fel 
de cereri, cari mă pun și pe mine în încur
cătură; sdinborea chiar, pe când unii mă- 
rugau să gonesc vremea mai iute, aufiiam 
pe alții, cari stăruiau s’o țin în frîu, s’o fac 
sâ treoă pentru ei oât mai încet. Ca să-i 
împăcăm, hai să le dăm la toți același ve- 
leat, și să-1 hotărîm să fiă — după oum îșl 
socotesc ei vremea — de o miie de aclr 
împărțițl în luni, cjde și căsurl, pe cari tot 
omul să fiă stăpân a și-le administra cum 
îi va plăcea...

Petre nu înțelegea. Deschise ochii 
mari, și se uita curios.

— Văd, că nu pricepi.
Și Dumnezeu zîmbi. Tacticos îșl vîri 

mâna în sîn și scbse o carte.
— Etă, dise Dumnedeu, aici sunt- 

atâtea file, câte cjile sunt într’o miie de ani. 
Pe fiă-care filă sunt câte 24 de despărți
turi — cesurile: ele se desprind singure, 
ca frundele tdmna, și cad una câte unar 
din ces în căs. Nici o putere pe lume nu> 
va pute împiedeca său zăbovi căderea lor. 
Der fiă-care om va pută să rupă din vieța 
lui orl-câte căsurl, dile seu ani, va voi, diu- 
tr’odată; și ca să aibă de unde — îi dau 
o miie de ani...

— Der atunci, Domne, un copil va 
pute îmbătrâni într’o clipă...

— Nu, Petre, m’am gândit la asta ț 
nu e nimeul volnic decât dela 18 ani in 
sus să-și gonescă vacul...

Și în timp ce Dumnedeu vorbea, foile 
calendarului se rupeau iute și se risipeau, ca
de-o vijelia, căci vecurile nostre sunt clipe 
în cer.

— Sciu ce vrei să-mi spui... c’orsăse 
înmulțescă omenii, de n’or să mai încapă 
pe păment. Nu purta grijă. E loc davolna... 
nici-odată n’or să fiă destui bmeul, ca să-L 
umple. Acum, du-te Petre, nu pierde vre
mea, du-te și îi împacă.

Și s’a făcut așa cum a clis Dumnedeu.
** 4=

Nu numai dușumelile temnițelor, ca- 
sărmilor și spitalelor — der casele și uli
țele tdte erau troenite de foi albe, smulse- 
pe fugă din călindarele vieții. Era o ade
vărată furiă de-a părădui vremea cât mai 
iute... Setea de necunoscut, gbna fără 
odihnă după o clipă de fericire desăvîrșită, 
golul în veci neumplut al wimei omenesol, 
himera pururi neatinsă, care momesoe și 
fasoineză de mii de ani gândurile nostre, 
zoreau mai mult, ca ori când, clipele vieții... 
„Mai iute, mai iute“ acesta era strigătul 
tuturora.

** *
O zînă frumbsă în alb îmbrăcată zîm- 

besce, îi chiamă... și toți după densa, cu 
brațele ’ntinse, alergă s’o prindă, — în 
urma lor fluturi întunecă zarea: sunt filele 
rupte din cartea vieții.

„Opresce-te zînă in veci adorată, ș’a- 
supră-ne pieoă-ț-i privirea ta blândă, și sta
vilă pune durerilor ndstre 1“

Dăr toți se ’nfioră când Ea se 
oprește... Pe frunte-i sărută cu buzele-i 
reci, ll-adorme durerea, — căci zina fru- 
mosă și ’n veci adorată — e Mbrtea.

**
Toc, toc, toc — în portă la raiu.
— Am ostenit rupând la foi... In li

niștea de pe păment și ’n vremea risipită’n 
vent, îmi văd solia împlinită; deschi- 
de-mi sfinte Petre.

— Da cine ești?
— Sunt Nerăbdarea....

A. Vlăkuță^
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MULTE ȘI DE TOATE.

Lucrul omenilor si al mașinilor.1 )
In diua de acjl cele mai multe lucruri, 

cari înainte se făceau cu mâna și costau 
mult timp și ostenâlă, astădl se fac cu 
mașinele, eftin și în pripă.

Așa, de esemplu, la fabrica, unde se 
fac acele cu gămăliă (bumbuscile), înainte 
de introducerea mașinilor dece omeni abia 
puteau face la di 48,000 de ace; astădl 
insă, în loc de 10 omeni, luoreză un sin
gur om, care cu o mașină fabrică la di 
100,000 ace cu gămăliă.

Intr’o fabrică, în care lucrâză 70 
mașini de acestea, se fac la cji mili- 
one și jumetate ace cu gămăliă, er mașinile 
tote sunt dirigiate numai de trei omeni.

înainte un faur, lucrând eu ciocanul, 
în 14 ore abia putea face 2000 cuie pentru 
baterea tălpilor pe cisme, er dâcă cuiele 
erau mai mari, nu putea face mai mult ca 
1500; tot în același timp bietul faur nu putea 
face mai mult ca 900—1000 cuie de potco
vit. Astfel pentru a avâ un milion de cuie 
într’o di, ți-ar fi trebuit atunci o mie de 
fauri.

Astădl însă o singură fabrică face un 
milion de cuie la di.

Va să clic& în cașul acesta un singur 
om, cu ajutorul unei mașini, face astacțl atât, 
cut făceau înainte. 1000 de omeni.

In Statele-Unite (America), papucii se 
lucreză astădl mai numai cu mașina. Acolo 
o sută de muncitori, cu ajutorul mașinelor, 
fac la di atâtea părechl de papuci, câte 
pot să facă la noi în Europa abia 500 de 
papucarl.

Nu e tocmai mult, de când un mun
citor harnic făcea la di 72 bumbi de că
măși ; de când s’au inventat însă mașinele, 
un singur băețandru face cu o mașină 18,000 
de bumbi la di. — Etă ce face astădl min
tea și iscusința! Puterea nu mai stă astădl 
în brațe, ci în minte. Cu mintea are omul 
să chibzescă, âr mașinele să muncâscă. 
GrijițI der, Români, de luminarea minții 
vostre!

*

Telescripiorul.

La societatea industri ală pentru te
lefon și telegraf din Paris - s’a pre- 
sentat, spre a face esperimente cu Tele- 
scripiorul, o mașină cu ajutorul căreia poți 
scrie la distanță. In cașul când invenția 
acesta se dovedesce practică, nouăle mașini 
de scris se vor mtroduoe numai decât 
atât în biuroul presidantului republicei, cât 
și în cele ale tutulor miniștrilor. Prin le
garea mașinăriei cu sîrma liniilor telegrafice 
ielescriptorul acesta va înlătura tote incon
venientele împreunate ou telefonarea de 
pănă acum. Cele mai esențiale avantagii 
.ale acestei invențiunl sunt: mânuirea ușoră, 
bandele de hârtie imprimate cu ordi
nare litere de tipar, cari și dâcă adre
satul nu este acasă îșl vor face datoria și 
vor aștepta pe masa de scris ou textul 
împreunat legibil ca din tipar, ' și în fine 
posibilitatea de a se împreuna telescriptorul 
cu orl-care telefon, preoum și cu mașinele 
de scris cunoscute pănă acum. Inventatorul 
se numesce Hoffmann, inginer, care a lu
crat trei ani la invenția sa.

grea dela —.— or. pănă la —.— or 
marfă ungurdsoă tineră grea dela 
60.— or.pănă la 62.— cr., demijloo dela 
59.— or. pănă la 60.— cr. ușdră dela 
—.— cr. pănă la —or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 2 Iulie n. 1895.

pToduotediv.

S 6 m i n { b

* ~ ® o

5 -

Prețul pe:
100 chilogr.

dela | pănr.

Grâu Bănățenesc 80 7.05 7.10
Grâu dela Tisa 80 7.10 7.15
Grâu de Pesta 80 7.05 7 10
Grâu de Alba-regala 80 7.05 7.10
Grâu de Bâcska 80 7.15 7.20
Grâu ung. de nord 80

Prețul per® 2
Semințe vechi

soiul -S M 100 ohilgr.
ori none d 5O a dela pana

Săcară 70-72 5.55 5.60
Orz nutreț 60-62 ,—
Orz de vinars 62.64 ,— .—
Orz de bere 64,66 ,— .—
Ovăs 39.41 6.40 6.70
Cucuruz bănăț. 75 ,— .—
Cucuruz altă soiu 73 ,— .—
Cucuruz — »— .—
Hirișcă n — —.— —.—

8em. de trif.

oamp. vmde.
Basilica 8.05 8.35
Credit .... 199.- 199.75
Clary 40 fi. m, c. 5 1— 60.-
NaVig. pe Dunăre . 140.- 150.—
Insbruck . 28.-
Krakau . 27.— 28.50
Laibach .... 23.- 24.—
Buda .... 62.50 63—
Palfify .... 59.75 60.25
Crucea roșie austr. , 17.50 IS—

dto ung. . 10.90 11.30
dto ital. , _

Rudolf .... 23.50 24.50
Salm 71.50 73.30
Salzburg .... __ t__ 28.50
St. Genois 73.— 74.—
Stanislau . 42.75 46.—
Trieitine 4I/2°/0 100 m. c. 150.-

dto 4% 50 72.- 76—
Waldstein 54.25 55 25
gerbescl 36/0 19.25 20.25

dto de 10 franci 28.- 31 —
Banca h. ung. 4°/„ 130 — 130.50

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.
Din 5 Iulie st. n. 1895

50

ISeaura aâu

greutatea
Calitatea.

Valuta a

trlaoâ.

fi. GT.

1 H. L. 1 cel mai frumos 1
6 —

<D 
P. 

u

n
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de poro

Slănină
n

Său
Prune

, n
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

»
Ceară
Spirt

»)

de hârtie austr, 
de argint austr. 
de aur austr. , 
din 1860 . ,

Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-aleBăncei ung. de credit
Aoții de-ale Băncei austr. de credit
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. •
Note italiene.............................

158.50
146.75
101.25
101 50
123.90
156.75

1076.-
498.25
408.50

9.61
59.271/.

121.10
48.05

100.55
46.05

Proprietar: Or. Aurel Mure^ianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Nr. 18-1895.

PUBLICAȚIUNE
Ia spitalul civil din Brașov, ca- 

posede dreptul de publicitate, se 
în antreprisă aprovisionarea cu

Câlerxd.ar'ULl'ă. septemânei.

IUNIE are 30 (file. CIREȘAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 25 S. m. Febronia .7 Vilibald
Luni 26 Cuv. p. David 8 Elisabeta
Marți 27 Cuv. p. Samson 9 Anatalia
Mer. 28 Chir, și loan 10 Amalia
Joi, 29 f Petru și Pavel 11 I. Piu pp.
Vin. 30 f Adun. ss. apos. 12 Enric
Sâm. 1 Cosma și Dăm. 13 Eugeniu

Tergulu de rîmătorl din Steinbruch.

Starea rîmătorilor a fost la 
.30 Iulie de 32.439 oapete, la 1 Iulie au 
intrat —.— oapete și au eșit 331, rămâ
nând la 2 Iulie un număr de 32.108 oapete.

Se notâză marfa: ungurescă veohe,

re 
dă 
mâncările necesare pentru bolnavi, 
personalul îngrijitorilor și servitorilor, 
dela 1 Ianuarie 1896, până în 31 De- 
cemvre 1898, pe cale de oferte.

Doritorii de acesta întreprindere 
au să predea ofertele sigilate și tim
brate pănă la 16 Iulie a. c. la 12 ore 
a. m. în cancelaria D-lui senator ma- 
gistratual Alfred Schnell.

Deschiderea și pertractarea ofer
telor se va ține în 16 Iulie a. c. la 
12 ore a. m. — In ofertă are a se, 
alătura un vadiu de 100 fi. în bani 
gata, seu libel dela vre-un institut de 
bani, seu în hârtii de valdre și tot
odată se conțină și declararea, că 
concurentului îi sunt cunoscute con
dițiile ofertului și că se supune 
acelora.

Condițiile ofertei se pot vede 
în cancelaria de oficiu a d-lui sena
tor Alfred Schnell, în orele de ofi
ciu dela 7 pănă la 1 oră p. m. în 
fie-care cjf

Brașov, 1 Iulie 1895.

Grâu mijlociu 
mai slab .

Grâu mestecat
( frumdsă 
I mijlooiă 
1 frumos 
l mijlociu 
f frumos 
l. mijlociu

5
5
4
4
3
4
3
2

Soiul

Luțernă ungur, 
francesă

11.25
9.50

17.—

Cursul

100 kil.

bani 
gata

dela Pesta 
dela țeră 
avântată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbesci 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

B ursa de Bucurase
din 2 Iulie n. 1895.

"V aloxi

Rentă română perpetuă 1875
Rența

r
n
n
n
n
n
n

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 
Oblig, comunei BucurescI 

„ ,, ,. din
» >> „ din

„ . „ din
fonciare rurale .

„ urbane BucurescI
» ■ n »
,, ,, Iași .

amortisabilă . .
n
n
».
n
n

n

(Impr. 1892 . . . 
din 1893 
1894 int. 6 mii.
(Impr. de 32. ’/2 mii. 
(Impr. de 50 mii.
(Imp. de 274 m. 1890 
(Imp. de45m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1894

Apr.-Oct.
»» îl 

lan.—Iul.
n n 

Apr.-Oci. 
lau.-lulie

n n 
n p 
ii n
»» n

Săcară

Orz
50

11.75
8.5G

17.50

OvăS
Cucuruz.... 
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de in . 
Sămânță de oânepă 
Cartofi .... 
Măzăriohe . . .
Carnea 
Carnea 
Carnea 
Său de 
Său de

de vită . 
de poro . 
de berbece 
vită prispăt 
vită topit

50
40

1883
1884
1888
1890•J

Scrisuri

>>
îi

Oblig. Soc. de basalt artificial

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. div. 86.— 
Banca agricolă..........................
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soo. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. ’

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița1 ‘
Societ. p.
20 franci :

de petrol 1 etn. u. d. 0 
„ „ 2 em. u. d. 0

' soc. p. f. hârtii 30 n/‘ 
const, de Tramways 
aur

h 
n 
n 
n

97’/.
93

100.’/.
90 ’/’
82.-/.
96.-

150 v 
intr. v.
150 v. 
intr. v.

»J
11

11

11

fi

)

11

11

1576
237.-
396.-
417.-
335.-
151.

100.
N
ft 
n 
tl

:» 

n
n

20 05

5
4
6
7
5

10
4
1

21
32

80

40
40

80
80

48
48
32

Cursul la bursa din Viena
Din 4 Iulie 1895.

Renta uDg. de aur 4% .... 
Renta de cordne ung. 4°/0 . . ,
Impr. căii. 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 oroate-slavone. .

123.50
99.85

125.85
103.—
123.—
98.50
98.75

737,1—3
Comisia administrativă 

a spitalului.

£
Ifîil
If1IkiT

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

SCOMPTUBÎ:

5% Paris .... 2%
4’/,u/o

in
6°/o Petersburg . . —i
’<'11 Berlin .... 3’/„ |LJ
2% Belgia .... 87o
4°/o Elveția .... 87. ibi

Cursul pieței Brașov
Din 5 Iulie 1895.

1^1 4=1151

I

h

Biroul ie Plasare și Informațiunl
Cezitral“■99

concesionat din partea autorităților competente

BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. Ioan Nr. 31.

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

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

a personalului trebuincios pentru Magazinurî 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 ori-ce ce se atinge de acestă branșă.

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

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

flHj
(nUI

i

1
1
IJnl

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Gump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Soris. fonc. Albina 5%

9.56
9.52
9.60
5.60

59.-
129.—
10.78

100.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.58
9.59
9.62
5.65

101.75

3—5

ce

Cu deosebită stimă:
BSMOUX ..CENTRAL»

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

țară, Biroul este gata a răspunde.

NB. Să se aplice marca trebuincidsă pentru răspuns.
îbil
Ifin 
r

112

'n
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de Dame și Domni pS*̂ 4^ 14 or. m. sStofe pentru
haine

Țesăturile cele mai fine și practice cu prețuri forte ieftine. Ori și ce cantitate 5 
se trimite franco la domiciliu în tote țările din Europa. ROettinger & co, Zurich, (elveția). I 

Casă d.e escpoxtație <ă.e stofe pesxtr-o. cla,zxxe și d.ono.xii.
Mostre franco. — Gravure de modă gratis. — Diplomată la 1883.

Porto de epistole la Elveția 10 cr. Cărți poștale 5 cr.
6

î•0 Orele de cassă dela 8—I

= A v i s
Subscrisa are onorea a avisa On. Public, că negoțll 

cu turte, ce există de mai mulți ani în Brașovul vechiu str. 
Lungă Nr. 3, cu mbrtea bărbatului meu mi sufere nici O 
schimbare, șl îl voi continua ca și până acuma.

Tot-odată rog. pe On. Public a. me onora cu cercetare și 
comande numerose, care le voi esecuta spre deplină mul- 
țămire.

Giro-Conto
la. loazELca

ÂNstro-BiigarS.
Si__

„ALBINA^
INSTITUT DE CKEDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BMSOV

W” \
Cec-Conto
la postă

Nr. 505.___ >

Cu tOtă stima:

Fritzi Herter.

i
H

'li

o
0

I

II

[HIDBSCB depuneri spre fructificare J8 1® 4Vlo
netto, solvindb însăși darea de interese;

SGOUtffl polițe comerciale CU 5V!ib
SCCOliî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari Cil 60 o j 
tatata 
accorflă

giuvaere și mărfuri SH 6° 
cnmuera si rata
Bcimwa aX™ 
ratară 
sta
BSBcnta în comisiBB însărcinări is toea 
Mm

... a . x sub cele mal avantagiosecredite in cont correct condom;
împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

■ n;

monede și M is vaioreI cu prețurile cele 1 
î mai convenabile ]

indigene și străine, în specialb de cele românescl;......... ? Bnl^ r.-. 
rara tt state romb;

lisă ‘z°“ iîicassâri și DlâU
A • • A

PIlTinilfl înainte de 
ull[JUliO scadență, și

A

pe piețele din țeră și 
streinătate;

n sub cele mai ief- 
____1 tine condițiunl;

ța 0 £eri_ 
magazine și locuri libere de depou, -toriuia 

său Strada Gării Khr. 45, care, situată nemijlocita lângă 
gara drumului de fierb de stată, e legatb prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulb de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierb de statb;

TirîniDOPfl în cabtatea sa ca representanță principală a so- fifniltn 
pllllli' DUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlUl LD 

HPlltEl QOifinrQE RD irinto sub conditiuilil® favorabile, parti- 
pullllll dol^lll dl i pu Vlu[d culare a acestei societăți.

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

Scrisurile fonciare de 5° 0 ale „Albinei" 
ale cnroru eupcine se reseumperă semestrulu fără. nici o 

detragere, și cari se află de vAiiiJare în cursul «Silei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și de corone.
Comparendu cursurile și produsultî celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5% 
suntu «di relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puțină întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulă specială de asigurare a scrisuriloră 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
t 48-*

A

“î-------------------------- ------------------------ ------- -------------- --------

de cassă gtela 8—$
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736.2-6

Giro-Conto 
la banca Cassa de bancă, comisidne Telefon

Anstro-Ungară. și de schimb

NUSSBÂCHER & BEER
BRAȘOV.

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

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

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul <Ți 1 ei.
APflPllĂIll rl VQ Îl Q11 rî pănă la 85% valorea cursului pe hârtii de
AuUllldlll d I d 11D 111 1 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.

Rescumpărăm fără nici o detragere tot-feliul de cupone.

BscnmDfâffl iDli[e murcials și ta
tdte piețele Europei cum și transociene.

de polițe, 
asignații pe

Eliberăm Checuri cu provisibne mici pe tote piețele comerciale.

Primim Jwi în socotelă, corent și bonificăm 
interese după învoire pănă la netto.

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

forte ieftin 
ori și ce

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

Aflăndu-ne în relații strînse cu Filiala Transilvană a 
Băncei ungare de escompt ȘB schimb, suntem în plă
cută posiție de a finali sa forte avantagios tdte transacțiunile 
de bancă.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere 
de bancă și prin corespondență. _ (<jy,o—15

Un învățăcei,
timoniî bune, se primesce în ne- 
guțătoria de mărfuri curente a sub
scrisului

George Baciu,
731,1—3 comersant, în Oreștie.

1891-1894

PUTP^S

Dare de seamă: Sunt de cerut și 
de primit numai pachete originale

> eu numele
„Kathreîner”

8 MEDAILE DE AUR -

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Revisie 
de Sosuri 
= gratis. =

te se 
cumpere

Nu se mai oferă
în viată, nicî-odată oeasia 

MpeZai fi. 4.25 cr,
o colecție splendid.ă d.e 
SI ciasornicu

i

^uVgblă 

ranție de 3 ani. 

tație d’aur pan- 
cer, cu melu de 
siguranță, și ca
rabină.

2 ineLe imi
tație d’aurii cel 
mai nou fason, 
și cu, similibri- 

chis și rubine.
2 nasturi de 

mănjete, aură 
double, giloșate, cu mehanismă patentatii.

1 acii cu broști pentru dame forte fru
moșii, fasonii de Parisu.

3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 
d’aurii.

Tote aceste 10 obiecte practice costă 
la olaltă numai fl. 4.85 ca*.  Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
Wien I. Adlergasse 12.


