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Astădl se deschide la Budapesta 
congresul celor trei națiuni: române, 
serbe și slovace. Pănâ la scrierea 
acestor rendurl n’arn putut primi 
scirl amănunțite despre decursul 
congresului și de aceea nici nu ne 
putem pronunța asupra lui.

Ceea ce inse dinainte putem sci 
este faptul, că popdrele asuprite și 
doritore de-o sorte mai bună pri
vesc întot-deuna cu bucuria și însu
flețire la orî-ce mișcare, care într’o 
privință s6u alta tinde la eluptarea 
drepturilor lor. Prin congresul na
ționalităților se dă espresiune unei 
idei vechi, care din partea Români
lor a fost cultivată cu credință și 
sinceritate în decursul unui lung șir 
de ani: este idea solidarității celor 
asupriți, idea unirei în luptă a fra
ților de suferințe, pentru-ca punend 
umer la umăr, să lupte cu puteri 
unite pentru redobândirea drepturi
lor, ce ni-se cuvin în acest stat ca 
națiuni și cetățeni.

Este natural, deci, dâcă din 
partea Românilor, ca și din partea 
Slovacilor și a Sârbilor se arată un 
interes deosebit față cu acest con
gres, dela care sperăm și așteptăm 
cu toții o închegare a forțelor pentru 
luptele viitore.

Inse-și precedențele congresului 
dovedesc, cât de nesuportabilă este 
sortea popârelor asuprite din acest 
stat și cu câtă putere elementară 
ni-se impune necesitatea, de-a ne 
apropia unii de alții și de-a lupta 
umer la umer pentru redobândirea 
libertății, de care de-o potrivă sun
tem lipsiți.

De vre-o doue septemânl, de 
când s’a publicat convocarea con
gresului, foile ungurescl n’au înce
tat de-a discuta numer de numer, 
că ore se li-se dea acestor popbre 
voia, de a-șl ține și ele un congres, 
ori se nu li-se dea, ca și cum ar fi 
vorba aici de-o grațiă, de-o milă, 

er nu de-un drept, pe care îl dă 
legea și de caro nu pot fi despoiațl 
cetățenii unui stat constituțional.

T6te grupările ungurescl de par
tide, fiă politice, fiă bisericesc!, aran- 
giâză adunări și meetingurl cum 
voesc și când le place, ba chiar so
cialiștii, ale căror învățături pericu- 
lâse tind la sdruncinarea organisa- 
țiunei de stat, au arangiat de nenu- 
mărate-ori adunări publice de mii 
de bmeni și nimenea n’a cutezat se-i 
oprescă.

Numai nouă, popârelor nema
ghiare, ni-se discută acest drept, ca 
și cum noi n’am fi cetățeni ai aces
tui stat, ca și cum legile n’ar fi fă
cute și pentru noi, și ca și cum noi 
n’am ave alt drept pe acest pământ, 
decât acela, de-a fi robii Maghia
rilor.

Așa înțeleg politicianii maghiari 
aplicarea constituționalismului față 
cu cetățenii nemaghiari de sub stă
pânirea lor. Folosirea unui drept al 
nostru, recunoscut de lege, ei o con
sideră ca o grațiă, pe care stăpânul 
o dă sclavului său.

Acestea sunt impresiunile, ce 
ni le-au lăsat antecedențele congre
sului. Ajute Dumnefleu, ca în ur
mările sale se fiă binecuvântat acest 
congres și se ducă la o mai grab
nică emancipare din acâstă stare 
de umilință!

La alt loc al numărului nostru 
de acțl, cetitorii vor afla mai pe larg 
descrisă călătoria părechii regale ro
mâne la Ischl, unde regele Carol și 
regina Elisabeta au fost âspeții Ma- 
jestății Sale monarchului Francisc 
Iosif.

Intre curțile din Viena și Bu- 
curescl esistă de mult raporturi ami- 
cabile cărora li-s’a dat o și mai viuă 
dovadă prin primirea căldurâsă, cu 
care au fost întâmpinați Suveranii 
României atât la Ischl, cât și din 
partea gazetelor oficiose din cea
laltă parte a monarchiei.

Ou prilejul acestei întrevederi 
de monarchl s’au aucjit voci de 
pressă, cari căutau cu tot prețul a 
produce impresiunea, că România 
s ar fi alăturat acum la alianța ce
lor trei puteri din centrul Europei. 
Ba s’a dis chiar, că visita regelui 
Carol ar fi avut de scop a încheia 
formal o alianță de arme între Ro
mânia și Austro-Ungaria, luând și 
una și alta anumite angageamente, 
la cas când ar fi atacate de Rusia.

Aceste esagerate combinațiuni 
au fost desmințite de cătră foile ofi
ciose din Viena și Berlin, cari asi
gură, că visita regelui Carol la mo- 
narchul nostru nu trece nici de cum 
peste marginea unei înțelegeri ami- 
cabile și că nu se pot lega de ea 
mari combinațiuni politice.

Cu tote aceste desmințirl însă 
foile vorbesc mereu de alăturarea 
României la tripla alianță, susți
nând hotărît, că acestă alianță esistă 
deja de mult, er acum i-s’a dat și 
mai viuă espresiune prin întreve
derea celor doi monarchl.

Ocupatu-s’au și gazetele ungu
rescl de tote colorile cu cele ce 
s’au petrecut la Ischl, cântând tbte 
în cor, că România vedend perico
lul rusesc, se „scutesce acum sub ari
pile Austro-Ungariei“. N’au lăsat 
însă nefolosită gazetele unguresc! 
nici acestă ocasiune pentru a bucina 
ca nebunii, că Intrând România în 
alianța puterilor centrale, „agitato
rilor", dacoromânilor" și „irreden- 
tiștilor" nu le mai este iertat a tut- 
bura visurile Ungurilor după un 
„stat național unitar maghiar". Cu 
alte cuvinte aceste foi au îndrăsnăla 
să câră dela frații noștri de dincolo, 
ca sp nu mai aibă durere și să nu 
se mai intereseze de sbrtea nbstră 
a Românilor asupriți de dincoce. 
Acesta este o temă de predilecțiune 
a șoviniștilor unguri, pe care o va
riază în tbte formele mai ales dela 
1883 încâce, când s’a întâmplat apro
pierea României de puteriale aliate 

din centrul Europei, dâr care, cre
dem, că e de prisos a arăta, că nu se 
va traduce nicl-odată în faptă. Frații 
noștri de dincolo au dat nenumă
rate dovedi de iubirea, interesul și 
durerea ce ni-p- portă,, și nici com- 
binațiunile diplomatice, nici primirea 
căldurosă cu pare a fost primită pă- 
rechea regală română la Ischl, nu 
va pute, ca să rupă legăturile de 
frăție dintrei ei și noi și să înce
teze ei a-și uita de sbrtea nostră, 
mai ales pe câtă vreme noi ne aflăm 
în trista stare de asuprire și prigo
nire de adl.

*
In Peninsula-balcanică se pre

gătesc mari și însămnate evenimente 
politice. O telegramă, ce am primit’o 
adl și pe care o publicăm mai jos, 
ne spune, că principele Ferdinand 
al Bulgariei a plecat la Sofia cu 
gândul hotărît să proclame Bulgaria, 
ca regat independent în diua de 14 
August.

Soirea acâsta o publică însuși 
„Fremdenblatt", organul ministe- 
riului comun de esterne austro-un- 
gar din Viena.

De bună sâmă, că ea va pune 
în uimire întrâgă lumea, mai ales, 
că nu se credea, ca principele Fer
dinand să-și mai pună piciorul pe 
pământ bulgar, în urma celor ce 
s au petrecut acolo de cât-va timp 
încoce.

Cum-că ceva estra-ordinar se 
pregătesce în Balcani, se vede chiar 
și din cele ce scrie fâia sârbâscă din 
Belgrad „Male Novke", care într’un 
articul fulminant, întitulat „Dați-ne 
arme", dice, că în fața furtunei, ce 
se pregătesce în Balcani, Serbia nu 
are arme de trâbă.

Dâcă tbte acestea scirl se vor 
adeveri, atunci într’o bună dimineță 
ne vom tredi, că în Balcani s’a aprins 
erăși focul răsboiului, ale cărui flăcări 
vor cuprinde pote întreg continentul 
nostru ’

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

_hzC "cl s c a,-
Istorisire algeriană, de Albert Ferrnte (Paris).

t
Grâul cu spicele sale aurii se îngră

mădea pe aria din Onlad-Nair. Ou totă ar
șița sorelui, catârii sdrobeau cu spor grâul. 
Felacii, adecă locuitorii cu lopețile de lemn, 
aruncau bucatele în aer, încât grăunțele 
cădeau pe pământ, ca o pldiă negră, âr 
plâva se spulbera în vent, ca nisce roiuri 
de fluturi aurii.

Sub cortul său de piei de capră, sta 
răsturnat Manzur și urmăria cu o căutătură 
a lene acestă privelisce.

„Toți au noroc, numai eu stau aici 
cu mânile gole... In brazdele, pe cari le-am 
udat cu sudorea frunții mele, nu a răsărit 
nici un grăunte. Acâsta este dreptatea Ta, 
stăpâne al lumii?"

Ii venea să se bată cu pumnii în 
pept, să-și plece fruntea în pulbere. 6re 
nu cum-va el în chip fără de lege cute
zase să semene în apusul unei dile, când 
după vechia credință strămoșescă nu este 
bine a sămăna ? 6re în orba lui trufiă, nu 

cum-va îșl bătuse el joc de sfaturile și în
țelepciunea bătrânilor?....

Felacii lucrau cântând, și vedându-i 
pe ei, gânduri dușmane întrau în inima 
nemulțămitului și i-o rodeau.

„Se bucură, cânii spurcați! Dumnezeu 
să le îngălbinescă fețele lor!... Bucatele 
încă nu sunt în hămbare, și — cinescie?... 
In vremea acâsta, când suflă vântul de 
măcjă-di — o scânteiă ar fi de ajuns".

Acestă scânteiă înfiorătore părea 
că licăresce deja în ochii săi eșițl din 
orbite.

O ațîțare ciudată îi mâna sângele în 
palidii săi obraji. El tăcu și așa, cum sta, 
acum nemișcat, sămăna cu o fiară sălbatică 
la pândă.

Era cesul, când arșița nesuferită făcu 
să înceteze peste tot lucrul. Arabii se în- 
torseră la corturile lor, după ce-și deshă- 
mară vitele și căutară umbră și odihnă.

Aria rămase fără păzitori.
Cerul ardea într’o lumină albă gal- 

bină. O înădușâlă ferbinte eșia din păment, 
care punea în undulațiune liniile orisontului 
îndepărtat; în curând peri orî-ce sgomot, 
se audia numai din când în când șueratul 

vântului din pustiă, care treoea în vârtej 
peste șesul cel întins.

Manzur veghia singur în umbra cor
tului său.

„Tocmai cântară", scrîșni el din dinți, 
,,bătându-șl joc de mine. Pfui, cât e de 
rău să-ți bați joc de cel nenorocit! E o 
nelegiuire! Astfel de omeni sunt osândiți 
de Allah!11

picând acestea, fără de voiă luă în 
mână o crengă uscată. într’o gaură din 
pământ mai ardeau sub spuză nisce tăciuni. 
Manzur puse crenga peste ei și focul o 
cuprinse repede.

Mai privi odată pismătărețul în jurul 
său cu o cruntă căutătură și se asigura, că 
nu-1 vede nimenea.

„Vântul să-mi facă dreptate !“ (fise el, 
și arunca crenga aprinsă sus în aer, ca 
vântul să o ducă peste grânare.

O jumătate de oră mai târdiu, când 
lucrătorii se deșteptară, sorele nu se mai 
vedea; diua se prefăcuse într’o nopte în
fricoșată, care era luminată de o groznică 
lumină. Ga și flăcările iadului, ațîțate de 
duchurile necurate, așa ardea și pâlpâia 

focul. Frumosa recoltă din Onlad-Nair se 
prefăcu în fum și în cenușă.

*

Multă vreme se temu Manzur. Se te
mea de bănuiala omenilor; se temea și de 
pedâpsa lui Dumnedeu. Căci se cjicea în 
tot locul: punerea de foc, cea mai nele
giuită crimă, a cărei pedepsire este atât 
de rar dată omenilor, nu scapă nici odată 
de mânia lui Bumnedeu. Vinovatul trebue 
să moră în același an, în care săvîrșise 
crima.

„Acesta e o credință deșertă, o pros- 
tiă", îșl eficea Manzur. Cu tote acestea tre
mura, se încunjura cu tdte mijlooele de 
precauțiune, mânca numai grâu nemăcinat 
și bea numai apa, pe care el o scotea. Se 
schimbase cu totul. Mai înainte era mân
dru și certăreț, acum se făcu blând, îngă
duitor, smerit și încunjura pe omenii cei
lalți.

Nici acum nu-1 iubeau, der nici nu-1 
uriau. Nimănuia însă nu-i trecea prin gând 
să bănuescă, că el ar fi pus focul....

Când veni tomna, omenii se împru
mutară dela Jidovi, îșl cumpărară sămânțe



Pag. 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 169—1895

Foile și Congresul.
ț)iarul jidano-maghiar din Bu

dapesta, „Pester Lloyd“, organul par 
exellence al guvernului maghiar și 
cel mai neîmpăcat dușman al aspi- 
rațiunilor juste ale națiunilor nema
ghiare din Ungaria, publică în nu
mărul său de ieri, 9 Aug., un articol 
de fond, în care se ocupă în modul 
cel mai bizar cu Congresul naționa
lităților respective cu cestiunea con- 
vocărei aceluia. Conținutul aminti
tului articol în reasumat este urmă
torul :

încă du se soie cu totă siguranța, 6re 
domnii vor faoe calea depărtată oe cade 
dincolo de zona 14-a, dela Sibiiu, Turot- 
Sân-Mărtin și Neoplanta la Budapesta în- 
zădar, său nu? Scopul lor este nelămurit 
și nesigur.

Aci numitul cțiai” citeză în mod 
tendențios, intenționat pervers și fals 
unele voci din pressa naționalități
lor, cari, după densul, ar fi combătut 
convocarea Congresului; apoi con
tinuă :

Cum stă ou publicul și ou participa
rea poporului ? Conform soirilor sosite, în 
ceroul naționalităților este atât de neîn- 
sămnat interesul dovedit față cu congresul, 
încât la acesta va participa numai partea 
minimă, care peste tot se reoere pentru 
un astfel de arangiament. Sașii ardeleni, 
Nemții bănățeni și Rutenii din părțile os- 
tioe ale regatului, nu iau parte la adunare. 
Din Lipto, Turol și Pojun s’au anunțat 
pănă acuma numai 16 participauțî. Din Bra
șov, und( agitațiunea turibundăză mai turbat, 
se așteptă numai 7 persane. Cele mai mari 
speranțe sunt conoentrate în Neoplanta, 
unde Bolit înrolâză număroșl aderenți, în 
fruntea cărora el are speranța și ambițiu
nea de-a ajunge la presidiul congresului. 
Alexandru Mocsonyi a refusat presidiul, care 
i-s’a oferit și refusul lui apodictic a pro
dus 6re-care nemulțămire. Se 4'°®. că ar‘ 
chiepisoopul Mihalyi simplaminte a inter
es canonioului (?) Dr. Hosszu de-a lua 
parte la congres.

Pentru publicul din Ungaria, fără în
doială, va fi mai interesant acel punct din 
ordinea de cji a oongresului, care atinge 
cestiunea activității seu pasivități naționalită
ților, cari tind la încheiarea unei alianțe. 
Discusiunea detailată asupra acestei Ges
tiuni este reservată pentru conferența pre
liminară de Sâmbăta. Massa Românilor, și 
mai ales tineretul universitar copt, care din 
(ți în iți pășesce iot mai mult în linia primă 
a mișcărei internaționale române, a perce
put greșela politică a pasivității, și acum 
are de gând să iasă din aerul nădușitor al 
acestei pasivități, cu ajutorul Slovacilor și 
al Șerbilor, la aerul recreator al vieții par
lamentare. Asistența slovaoă și sârbâsoă le 
servesce oa un văl comun, care să acopere 

acusa neconsecinței. Peste tot însă e păcat a 
pierde multe vorbe asupra oestiunei pasivi
tății, de dre-ce ea n’a fost pasivitatea alegă
torilor de limbă română ci s’a restrins numai 
asupra singuraticilor candidați de deputațl 
români.

Discusiunea în conferența preliminară 
se va estinde asupra unui elaborat al esi- 
laților de bună voiă din Bucurosul, oare 
elaborat tractâză despre o reformă parla
mentară pe basă ourat aritmetică. Numiții 
reformatori ai parlamentului ungar au aflat 
adecă, că în acest parlament se află 392 
deputațl maghiari, 5 români, 12 sași, și 6 
sârbi. Conform raportului numeric însă din
tre loouitorii de diferite naționalități din 
acest regat, ar trebui să fiă în parlamen
tul ungar numai 190 deputațl maghiari, și 
75 români, 60 slovaol, 60 germani (și sași), 
15 sârbi și 15 ruteni. Acesta deci este 
„punctum saliens", ca 225 deputațl de ai 
naționalităților, să stea față 'n față cu 190 
deputațl maghiari!

Cu idea acesta minunată și-a între
prins în Octomvre 1892 Eugen Brote tur
neul său dela Sibiiu la Turoț-St.-Mărtin, 
Agram și la Neoplanta, despre ale cărui 
resultate el apoi raportase comitetului ese- 
outiv al partidei naționale române în șe
dințele ținute la Sibiiu în 5 și 6 Novem
bre 1892. Ținuta Sârbilor friooșl a făcut, 
că domnii Raț, Coroian, Albini și Mudron 
au învitat pe domnii Polit și Joviol la o 
nouă consultare pe 3 Ian. 1893 la Viena 
în „Otelul Londra". Scopul prinoipal al 
acestei consultări a fost stabilirea unui 
program comun, care să conțină preten- 
siunile naționalităților, și pe care să-l ac- 
oepteze și Sârbii.

Deja atunci s’a sulevat cestiunea ți- 
nerei unui congres comun al naționalită
ților, dâr se năsoură divergențe acute cu 
prvire la locul, unde și limba, în care să 
decurgă congresul. Divergințele acestea, 
mai adăogându-se și diferintele principiare 
ale Sârbilor, nu s’au putut aplana. A ur
mat procesul memorandului și într’aceea, 
întemnițându-se „martirii", situațiunea a 
devenit și mai complicată; căol aceștia 
voind să scape din temniță, rugarea lor 
la coionă pentru agi ap are numni așa pu
tea să aibă resultat bun, „dâcă poporul ro
mân ar rămâne paolnio și liniștit". Intre 
„martirii* * din Scghedin însă și intre esilații 
de bună voia din București s’a iscat o certă 
înverșunată. Pentru de-a pute ajunge la li
bertate, „martirii" și-au pus în mișcare 
totă influința, ea congresul naționalităților 
să se amâne, pănă când espatriații din Bu- 
curescl, chiar din causa certei, urgitau ți
nerea congresului. „Martini" fund restrinșl 
în mișoarea lor liberă, espatriații bucures- 
cenl au apucat de-asupra, și în primăvara 
aoestui an le suocese espatriaților de-a câș
tiga pentru planul congresului pe domnii 
MangraPopovicl, Mudron-Ștefanovicl și Ga- 
vrilla. Deti ținerea congresului însemnă căde
rea și abandonarea „martirilor*  ; aceștia vor 

tresei tot ținutul dela Ain-Bonyan pănă la 
Haclems.

Manzur devenise alt om. Grijile lui se 
risipiră, ca și nisce visuri urîte dintr’o 
nopte neliniștită. Fața lui era plină de să
nătate, ochiul său era strălucitor, un zim- 
bet vesel se vedea în jurul gurei sale, 
inima ’i se umfla de o trufașă bucuriă, 
când își vedea lucrătorii pe câmp secerând. 
Lucrătorii se perdeau aprope ou totul în 
grâul cel înalt.

*
Intr’o sâră se strînsese Djemma — așa 

se numesce adunarea omenilor dintr’un sat 
de corturi — sub un smochin lângă o fân
tână. Pe stâncile dinprejur ședeau Arabii 
și gustau răcorea, oare se ivise dimpreună 
cu întunerecul. In tăcere ascultau ei poves
tirile unui om învățat, cu trăsurile feții ve
nerabile și brăsdate de bătrâneță. Inbărbă- 
tat de tineri, el le spunea povești sfinte, 
moștenite din nâm în nâm; despre atot 
puternicia luiDumne4eu, despre pedepsele, 
oe le sufer toți neliniștiții.

Manzur asculta numai cu o urechiă. 
El se gândea mai mult la priveliștea 
bucatelor sale, ce se adunau grămadă.

fi lăsațl în mâna sorții, și oonduoerea miș- 
oărei naționale române a ajuns pe mâna 
unor elemente cu totul nouă. Viitorul apro
piat va dovedi-o acâsta în mod eolatant.

„Hazănk*  dela 9 August, vorbind 
despre Congres face, un scurt istoric al des- 
voltării cestiunei, înoepând cu anul 1848, 
când pentru prima-oră naționalitățile au lu
crat în comun în luptele acelui memorabil 
an. Trece apoi la era „constituțională" de 
sub Taaffe și Tisza. Cel din urmă deja în 
primii ani ai guvernului său a trebuit — 
4'ce „Hazânk" — să se lupte contra Sâr
bilor, închi4ând pe Miletiel. Prin acâsta el 
șl-a câștigat numele de „sdrobitor al na
ționalităților." După-ce spune acestea, ar- 
tioulul scris de ounoscutul lancso Benedek, 
continuă astfel :

„Românii s’au constituit de nou în 
1891. Aprope 4®°® ani a ținut acest pro
ces, care a schimbat ou desăvârșire politica 
naționalității române. Sub acest proces 
de schimbare de repețite-orl s’a născut în 
creerii Românilor ideia lucrării comune cu 
celelalte naționalități. Nu era însă cu cine 
să se unăscă. Sârbii erau sfășiațl, Slovacii 
erau slabi, Sașii perhorescau orl-ce fel de 
alianță de acest soiu. In 1891, directorul 
„Gazetei Tranisilvaniei*,  Dr. Aurel Mure- 
șianu a călătorit la Praga, ca să câștige 
pe Cehii-tinerl pentru ideia alianței, gân- 
dindu-și el, că dâcă acești doi factor mai 
puternici din monarchiă își vor da mâna, 
atunci celelalte naționalități mai mici se 
vor alătura de sine"...

Foia ungurâscă continuând spune, oă 
tinerimea din Viena și Graț, îndemnată de 
Aurel Popovici, a legat ore oare umicițiă ou 
tinerii celor-lalto naționalități dela univer
sitate. Când cu ocasia duoarei Memoran
dului în vâra anului 1892 la Viena, politi
cii români s’au convins cu proprii ochi, că 
ce mare parte a avut tinerimea diferitelor 
naționalități în „aiangiarea de demonstra- 
țiunl." Călătoria lui Mureșianu la Praga 
insă i-a convins, că deocam-dată trebue să se 
pună pe-un teren mai îngust de coalițiune, 
si să încerce alianța în marginele teritoriu
lui Ungariei. Brote a luat asupra-șl rolul 
de-a pipăi terenul. Mai întâiu s’a dus la 
Turoț-St-Mărtiu, unde Slovacii au primit ou 
bucurie planul. De-aicI s’a dus la Agram la 
StarcevicI, însă aoolo s’a putut convinge 
numai despre buuă-voință și simpatie, âr 
nu și despre posibilitatea unei acțiuni 
comune. In Neoplanta a avut mai mult no
roc, deși n'a primit o promisiune hotărîtă. 
In atingere mai apropiată cu Serbii au pă
șit numai după-ce redactarea „Zastavel" a 
luat’o Gavrilla, de origină română.

Spune apoi, că la oonferența din 1893 
au luat parte și câțl-va Slovaol. Un punct 
din hotărîrile acestei conferențe a dat au- 
torisație comitetului central, ca să mijlo- 
oâsoă alianța naționalităților din patrie. A 
venit însă procesul Memorandului și au 
fost închiși o parte din aceia, cari erau în
sărcinați cu pregătirea acestei alianțe, er 

altă parte s’a expulsat pe sine. In zadar 
Hieronymi a disolvat comitetul oentral, 
căci în secret el s’a constituit ârășl reluând 
firul întrerupt.

„S’au pornit adevărate pertractări, 
prin mijlocirea noului comitet, între esilatl 
și cei închiși. Punctul de vedere al întemni- 
țaților era aoesta: interesul națiunei ro
mâne este, ca conduoătorii ei liberându-se 
din închisâre oât mai ourând, se potă sta 
ârășl în fruntea mișoării. Din oausa aoesta 
nu trebue să se facă nimic, ce ar îndârji 
pe guvernul maghiar și ar întâ^ia grația- 
rea lor. Esilații însă au urgitat acțiunea, 
și după-ce regulamentul înohisorii s’a as
prit, a fost imposibil ca Lucaol-ii să eser- 
oiteze influență; politioa esilaților a învins 
și s’a declarat, că fără de nici o conside
rare la martirii din Vaț și Seghedin, Con
gresul să se țină îndată-ce sosesce timpul 
binevenit..."

D-l lancso Benedek spune apoi, oă 
Congresul s’ar fi întrunit nnmai în vederea 
Conferenței interparlamentare din Bruxellaț?) 
care se va ține în 13 August. Promite apoi, 
că într’un articol viitor se va ocupa ou 
căușele adevărate ale nemulțămirii.

„Gazeta de Colonia*  scrie, că maghia- 
rimea vre cu orl-ce preț să contopâscă în 
ea pe celelalte naționalități, oa ast-fel fiind 
una în privința naționalității, să potă forma 
stat independent. Nemaghiarii din contră 
se alipeso la faptul istoric al poliglotiei re
gatelor, și vrâu, ca să fiă recunoscuțl, ca 
unități etnice, ca ast-fel se pâtă lua parte 
în rolul vieții publice de stat. Nu mai în
cape îndoială, că legea eleotorală și praxa 
electorală îngreunâză forte mult naționali
tăților, de a-șl spune punotul lor de ve
dere în parlament. S’ar opune conceptului 
constituțional și ar fi o netoleranță, dâcă 
cetățenilor nemaghiari li s’ar denega drep
tul de-a-și disouta interesele lor politice. 
E altă întrebare, dâcă după spatele orga- 
nisatorilor Congresului stă totalitatea na
ționalităților, ori cel puțin majoritatea, și 
decă propunerile lor vor afla aprobarea, 
ori se vor pută peste tot esecuta. Afară de 
scopul general al congresului, organizatorii 
n’au tradat nimic din amănuntele lui. Prin 
urmare atât atitudinea guvernului, oât și 
decursul Congresului se așteptă cu încor
dată curiositate.SCmSLE OâLEL>

— 29 Iulie.

„Paznic“ al legii. Că pe ciue au pus, 
cei dela sacul cu grăunțele paznici ai legii, 
putem vedâ din următorea întâmplare hăz- 
liă: Cismarul Dai vas Gydrgy a mers la 
târgul Branului, ținut în 46®!® din urmă. 
Pornind cătră casă ducea în mână o găină 
ce-a cumpărat’o, ca totă lumea. Dâr’ de 
unde nu-țl aduci aminte, vine potca. S’a 
întâlnit pe cale ou faimosul fisolgăbirău 
Dr. Benedek Artur, fecior al și mai faimo
sului advocat din Făgăraș Benedek Gyula.

și rugându-se lui Allah., porniră plu
gurile. <

Se părea, că Allah nu binecuvintâză 
străduințele lor. Era un an rău, un an us
cat, care vine tot-dâuna după trei ani mă- 
noși în acea țâră. Arabii din. jur își aflară 
un scut puternic în recolta înbelșugată din 
anul trecut, dâr cu atât mai mare era des- 
nădăjduirea la oei din Onlad-Nair. Sărma
nii Felaci își frângeau manile, ridicându-le 
cătră cer, care era atât de albastru.

Atunci se întâmpla ceva afară din 
cale. In seceta cea mare, se vedea, cum 
țarina lui Manzur se acoperea de verdâță; 
sămânța sa încolțise, bucatele lui erau ca 
și în anii cei mai roditori.

Vremea secerișului se apropia, și nici 
o picătură de ploiă nu stropia câmpurile; 
sămănăturile lui Manzur se făceau din cfi în 
di mai frumâse. ’Ți era drag să vetjl, cum 
se așterneau lanurile pământului de grâu, 
suflate de un vânt răcoritor. Părea o mare 
verde.

Lunile treceau, verdele se făcu auriu ; 
spicele se copseră. Ce recoltă minunată! 
Nici cei mai bătrâni nu-șl aduceau aminte 
de o așa recoltă, din care puteai să nu-

„Acestea sunt tote ale mele,“ își 4icea 
el în gândul său. „Acum sunt cel mai bo
gat din seminția mea11.

Și apoi își aducea aminte de miseria 
din anii trecuțl și de fapta nelegiuită, la 
care îl îmboldise pisma. Ce tot flecărea bă
trânul? Unde era înțelepciunea provedinței? 
Fusese om cinstit, dâr nefericit; acum era 
plin de păcate și totu-șl fericirea îl apăsa, 
ca o povară.

Ii veni în minte, că săvîrșise fapta sa 
nelegiuită în aceeași 4*  a anului trecut. Cc 
vorbă golă, era poveste despre pedepsa tă- 
ciunarului? Nu trecuse ore?.... Pentru-ca 
să se asigure, se uita la cer. Sorele, ce 
apunea, atingea tocmai marginea munților 
albaștri.

In momentul acesta îl înveselea mult 
deosebirea, ce era între lucrurile de față 
și între vorbele bătrânului. El începu să 
rîdă cu hohot.

Bătrânul se opri.
— „De ce rî4l?“ îl întreba oine-va.
— „Eu... rîd“, se încercă Manzur să 

4ică, „rîd de îndărătnicia acestei musoe,— 
ân vedeți, ea crede, că fața mea e o turtă 
de miere! Pe Allah, a întrat dracu în ea j 

De câte-ori o alung cu mâna, se întorce 
ârășl“.

Musca bîzăia mereu în jurul lui, se 
punea pe buzele, pe genele sale.

„Să te ia diavolul și să-ți rupă ari
pile!“ strigă Manzur, care începu să-și pârdă 
răbdarea.

Acum rîseră privitorii, dâr de-odată 
vă4ură pe Manzur tremurând și îngălbinin- 
du-se. Se părea, că se luptă serios ou mica 
jivină.

Adunarea se ridicase, ea începu să 
crâdă, că aici este un lucru peste firea 
omenescă și urmărea cu patimă lupta acâsta 
între doi, între un om și o mică jivină, pe 
care părea, că o ură tainică o îmboldea 
tot mai tare la luptă.

După câte-va momente, Manzur în
cepu să sară în sus cu turbare, spumă îi 
curgea din gură, sânge din ochi. .El bor- 
borosea vorbe fără șir.

„Minți!.... Taci!.... Cum ai putut să 
mă ve4l? — Taci, îți 4io, cine te va crede, 
tu fiică a putre4iciunei ? Te voiu călca în 
pioidre și te voi sdrobi“.

ț)icând aceste, îi clănțăneau dinții în 
gură de groză.
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țime de copii români, provădendu-i ou 
vipt și cuartir. Deci mă rog de binevoi- 
torea clientală din partea părinților români, 
oarl au copii de scolă. E de însămnat, că 
la subscrisul în cuartir se vorbesoe limba 
română, germană și maghiară. — Bistrița, 
8 August n. 1895. Iulius Hanz, secretar 
la biserioa rom. cat. (Strada spitalului 
Nr. 29).

—o—
Musica orășenăscă va concerta mâne 

sără, Duminecă, în sala otelului „Nr. I“. 
începutul la 8 6re. Intrarea 30.

!Je-avend D-l fisolgăbirău Benedek pajura 
ificiului său în piept, ca să potă fi cunos- 
jut și căoiulit de lume, cismarul Darvas nu 
l’a salutat. Aici e buba. Fisolgăbirăul l’a 
provocat îndată: De ce ohinuescl anima
lele?—Cismarul i-a răspuns cu vorbe bune, 
că el nu chinuesce găina, ci ca om să
rac a cumpărat’o și caută să o ducă așa, 
adecă cum duce ori și cine o găină, ținen- 
du-o de pioibre. Fisolgăbirăul făcând mă
gari pe Brașoveni, fără multă bătae de cap 
condamna pe bietul om la pedâpsă pentru. 
„transgresiunea chinuirei de animale**,  cu | 
(2) fi. v. a. Că bietul oismar nu și-a dus 
cu sine o coliviă, ca să-și bage găina, și 
așa să o ducă pe la nasul D-lui fisolgăbi- 
rău, înțelegem ușor; nu înțelegem însă de 
unde atâta zel în „păzirea**  legilor din 
partea d-lui fisolgăbirău. Ce vom 4loe *̂ e 
purtarea unui ast-fel de individ în alte da- 
raverl, ou alțl cetățeni, cari nu sunt din 
vița lui?

„Vântul de miadă-di a făcut’o... Du-t® 
înapoi în iadul tău.... oh, cum mă arde, 
cum mă dore! Inpunsăturile tale îmi pă
trund carnea, ca nisce cuie arse în foc!
— Ertare!“

Genunchii îi tremurau, se clătina ca 
un om bât. De-odată striga: „Eu am fost, 
care v’am aprins recelta vostră! ImpărțițI 
avutul meu între voi, voi omenilor din 
Onlad-Nair. Mâna răsbunătore a lui Allah 
zace asupra mea!“

Un ultim atao al turbatei musce îl 
făcu să cadă aprope de marginea fântânei. 
El îșl perdu cumpătul. Cădu în adâncime, 
mai înainte de ce sorele ar fi trecut 
munții.

„Allah e mare!“ a fost cea din urmă 
a lui vorbă.------- -

Fiă-care Musulman bun, oare trece 
prin ținuturile acele, rostesce de atunci, 
aceste vorbe, și aruncă câte-o pâtră acolo, 
unde Manzur și-a aflat răsplata faptei s*Je 
nelegiuite. AstădI fântâna de nr lt r- olină ; 
grămada de petrii, oare pe cji ce merge 
cresce, portă numele- Guebar el Milawr. 
adecă: „Gropa blăstemată11.

—o—
Salarisarea conducătorilor de matri

cide. Ministrul unguresc de interne a fixat 
pentru fiitorii conducători de matricule oi- 
vile din comitatul Brașovului următdrele 
salare : pentru d-l Francisc de Brennerberg, 
primarul orașului Brașov, 120 fi. la an, er 
pentru d-nii Carol Iakobi și Oskar Alesius 
câte 50 fi. la an.

—o—
O telegramă cătră congresul națio

nalităților, ce era să se trimită adl din 
Brașov, a fost refusată din partea oficiului 
telegrafic din loc.

—o—
Loviți de trăsnet. In comitatul Trei- 

scaunelor s’a ivit Luni săra o tempestate 
grozavă. Țiganul cărămidar Dichardeles 
Dade, de nascere din Cernat, cuprins de 
spaimă se vîrî, împreună cu soția și cu 
două fiice ale sale, într’an bordeiu al său, 
ce-1 avea pe hotarul comunei Rusfalău. Un 
trăsnet însă se rătăci toomai în bordeiul 
bietului Țigan, pe care imediat îl omorî 
împreună cu soția și cu fiica lui cea mai 
mare.

—o—
Furtună. Din Butin, în comitatul 

Timiș, ni-se scrie, că în 5 August st. n. a 
fost acolo o mare furtună. Vântul a răs
turnat mai tote coperișele caselor, dăre- 
mând între altele și o parte din școla ro
mână. Mulțl locuitori au suferit pagube

Cununia. D-l Georgiu Bussu, proprie
tar în Brașovul-vechiu, și d-ra Victoria 1. 
Oncioiu din Turcheș, se vor cununa mâne 
în 30 Iulie st. v. în biserica vechiă din 
Turcheș. — Fiă în eâs cu noroc!

—o—
Cuartire pentru studenții romani la 

Bistrița. Subscrisul, pe lângă condițiunl la- 
vorabile, primesc elevi de soolă la mine ou 
vipt și cuartir acomodat, preoum și pănă 
acum am primit, în timp de 20 ani mul

Subscrișii, cu profund respect anun
țăm, că membrii partidelor naționale ro
mâne, sârbe și slovaoe din Ungaria, inten
ționăm a țină în 10 August la 2 ore p. 
m. eventual continuativ în 11 și 12 Au
gust a. c. la Budapesta în sala mare a 
“Hotelului Național-1 (Vâczi-utcza Nr. 22), 
un congres. Unicul obiect al acestui con
gres al naționalităților va fi:

Stabilirea unui program de acțiune 
comun.

Când declarăm tot-odată, oă pentru 
observarea liniștei și a ordinei din partea 
celor presențl primim totă responsabilita
tea asupra ndstră, rugăm cu totă stima pe 
on. căpitanat suprem:

Ca ținerea acestui congres să bine- 
voiască a o lua oficios spre cunoscință.

Dat în Budapesta, la 8 August 1895.
Cu profundă stimă:

Vasilie Mangra locuitor în Arad, Paul Afu- 
dron locuitor în T. St.-Mărtin advocat, Dr. 
Emil Gavrila locuitor în Novisad advocat, 
redactor; Iosif Svehla, Andrei Raffay, Paul 
lacob locuitori în Budapesta.

Insciințarea acesta a fost predată prin
tr’o deputațiune în frunte cu d. Vasilie 
Mangra la polițiă, care mai târziu a și dat 
permisiunea.

Congresul naționalităților.
Budapesta, io August. (Tele

grame part, ale „Gazetei Transilva- 
niei.“) La Congres au sosit în mare 
numer fruntași de ai naționalităților, 
între cari și țerani. Românii sunt 
relativ mai mulțl. Deschiderea Con
gresului se face la orele 2 d. a. Ca 
președinți sunt proiectați George Pop 
de Băsesci, Mudron și Di. Polit. Des- 
baterea va urma în trei limbi.

Budapesta, io August. (Orele 
4.10). Congresul decurge în ordine. 
Acuma se cetesce în tdte trei lim
bile programul de acțiune, consta
tator din 20 puncte.

Punct ultim 4i°e: viitorul con
gres înaintesă un Memorand la Maies
tatea Sa.

Peste 400 de Români, Slovaci și 
Șerbi âmplu sala.

Maiestății Sale strigări de: „Să 
trăâscă**,  „Zsivio", „Nazdar**.

*
„Magyardszăgf ce am primit adl, în- 

registreză următdrele soiri cu privire la 
Congres :

Acțiunea comună a naționalită 
ților se referă la următdrele preten- 
siunî principale: 1) Reforma legei 
electorale ; 2) Revisuirea legilor de 
învețementși bisericesc! ; 3) Vindeca- 
ear vătămărilor autonomiei; 4) In ces- 
tiunile de justiție și administrație 
vaiiditarea limbei naționalităților.

Românii mai au încă o preten- 
siune separată: autonomia Transil
vaniei.

Intre planurile celor trei par
tide primul rend îl ocupă: aducerea 
unei hotărîri comune și obligătore pen
tru tote trei năționaliltnțile cu privire la 
atitudinea față de viitârele alegeri.

Acesta va fi cel mai delicat 
punct al lucrărilor Congresului, în
trebare fiiind, decă Românii vor 
părăsi pasivitatea.

*
Ținerea congresului a fost însciințată 

la polițiă erl printr’o scrisdre de următorul 
cuprins:

Suveranii Români la Ischl.
Despre visita, ce au făcut’o Su

veranii români l’a Ischl monarchu- 
lui nostru, „Țimpul“ din Bucdrescl 
scrie următdrele :

Apropiata sosire a părechei regale 
române la Ischl a atraa mulțl străini. 
Orășelul e plin, nici o cameră nu se mai 
pât9 găsi în centru.

Din causa nevoei de odihnă a împă
rătesei, festivitățile oficiale ale Curții se 
mărginiră la două reoresentații de gală 
la teatru și două dineuri la Curte. Păre- 
chea regală a luat ceaiul în hotelui Eli
sabeth.

Contele Eulenburg, oare se află la Alt- 
Aussâe la cancelarul german, principele 
de H< henlohe, va asista la primire. Se 
spune, că împăratul Wilhelm doresce, ca 
cancelarul său și ambasadorul său din Viena 
să asiste la onorurile ce se vor face rege
lui Carol.

Visita contelui Goluchowschi la prin
cipele de Hohenlohe e numai un act de 
politeță, pentru-că taoe pentru prima oră 
cunoscință cu cancelarul Germaniei. Rela- 
țiunile amicale dintre regele României și 
prințul de Hohenlohe sunt însă mai vechi. 
Regele Carol a fose în bune relațiuul cu 
cancelarul Germaniei, când acesta era încă 
ministru-președinte al Bavariei. Hohenlohe 
însemnâză o crescere simțitore a simpatii
lor germane pentru Suveranul României 
fată cu Bismarck și regimul contelui Ca
privi. In presența lui Hohenlohe și a lui 
Eulenburg la primirea regelui Carol s’ar 
pută deol vedâ o ruptură cu tradiția lui 
Bismarck, după care cestiunea orientală era 
indiferentă Germaniei.

In sala cea mare a hotelului Elisa
beth, unde au desoins Majestățile Lor 
Regele și Regina României, era multă 
animați ă în presăra sosirei Lor. Printre 
ospeții oarl luară masa era contele Golu- 
chowski, care a descins tot în hotelul 
Elisabeth. Mulțl Români se află acum la 
Ischl.

Mult înainte de intrarea în gară a 
trenului regal, gara era înțesată de o mul
țime forte numărăsă. Puțini aleși au putut 
pătrunde pe peron. Cel d’ntâiu din partea 
Curții, a venit archiducele Ludovic Victor. 
Imediat după acesta sosi contele Golu- 
ohowski în uniformă de ministru. Arohidu- 
cele avu o convorbire lungă cu ministrul 
de esterne. Suceesiv veniră oeilalțl membrii 
ai familiei imperiale: archiducele Franz 
Salvator, archiducesa Maria Valeria, prin
țul Leopold de Bavaria, prințesa Gisela a 
Bavariei; apoi adjutantul general contele 
Paar, marii măeștri ai ceremonielor, baro
nul Wimpfîen și contele Belegarde, baro- 
năsa Limpock, adjutanții looot.-colonel conte 
Bigot de St. Quentin și locot.-colonel Ten- 
gler, damele ourții contesa Mikes, baronăsa 
Văcsey, directorul ceremoniilor cavaler de 
Lbbenstein etc.

Cea din urmă sosi păreohea imperială, 
împăratul purta uniformă de general, 

împărătesa o rochiă năgră.
împăratul se uita mereu în direcția 

trenului spre a vedă, decă soseso deja 6s- 
peții Săi.

La 6ra 3 sosi trenul oondus de direc
torul cavaler de Klaudy.

Primirea făcută părechei regale a fost 
fdrte cordială. Regele Carol, după ce îm-' 
brățișâ pe împărat, sărută mâna împără
tesei. Regina României și Impărătăsa Aus
triei se îmbrățișară și se sărutară de mai 
multe ori. Cu multă vioiciune Regina se 
adresa fiă-căruia din cei ce i-se presintară. 
Regele se apropia de contele Goluchowski 
și convorbi cu el câtva timp. Apoi și Re
gina se apropia de oontele Goluohowski.

Intrăga familie imperială însoți fami
lia regală româna la hotelul Elisabeth. In 
prima trăsură închisă se aflau cei doi Su
verani, în a doua împărătâsa și regina Ro
mâniei. împăratul conduse pe Regina și 
Regele pe Impărătăsa pe scară pănă la 
apartamentele reservate părechei regale.

După puțin timp părechea imperială 
ișl părăsi ospeții și Regele conduse pe îm
părătesa pe scară în jos.

Cu totă vremea schimbăciosă, întregul 
Ischl era în piciore.

împăratul veni în personă la ora 5 
pentru a conduce părechea regală la di
neul din vila imperială. La masa de gală 
au luat parte familia imperială, ambasado
rul german contele Eulenberg, ministrul 
de externe contele Goluchowski și suitele. 
Regina ședea la drepta împărătesei și la 
stânga împăratului, Regele României la 
drăpta împăratului.

In străini...
De Al. Vlahuță.

Mândreță de fată era Ilinca lui Va- 
sile Ispas din PlesăscI! Nu numai părinții 
ei, der tot satul se fălea cu ea, când o ve
dea Dumineca la horă, ’naltă, mlădiosă, 
curată la port și albă la față; ca o haină 
împărătâscă strălucea în sdre cămașa ei de 
borangic cusută cu fluturi; și florile pe 
care le purta ea în păr erau mai frumose, 
decât totă florile din câmp; și vorba ei 
era așe4ată, și căutătura ei era blândă și 
plină de cumițenie; 6r când mergea, par-că 
nici nu s’atingea de pământ, așa de ușor 
și potolit căloa; Dumineca veniau flăcăi 
din alte sate s’o vadă, și tot pe lângă ea 
căutau să se prindă în horă, er Ghiță al 
Popii „năzdrăvanul satului1* îșl da pe câfă 
pălăria cu cordele, și surîdea fudul pe sub 
mustață, că el purta hora, și el dicea chio
tele jocului de-țl era drag să-l asculți; și 
când striga:

„Hei! Mult e mândru satul meu, 
Hei! mă iubesc cu cine vrâu....“

numai se uita duios la Ilinca, apoi la flă

căii străini, și par’că le spunea din ochi: 
„de geba vă mai rupețl ciobotele pe-aiol, 
că Ilinca nici nu vă bagă în sâmă!“ De 
umbletul ei și de pieptănătura ei vorbeau 
femeile înșirate pe prispa cârciumei; âr 
când, între gospodarii satului, cari se cins
teau la umbra nucului, se ’nteția gîlcâva, 
odată audiai strigând: „Ilinco ! ia dă-te în- 
coce...**  Și Ilinca se desprindea din joc; în 
ochii ei mari și blândî, ca de căprioră, era 
atâta farmec, și’n tot chipul ei frumos atâta 
lumină, și veseliă, că-țl treceau par-că tote 
năcasurile numai cât te uitai la ea.

— Ia lăsați-ml fata’n pace, să nu mi-o 
deochiațl, striga de pe prispă Smaranda 
lui Ispas, înălțându-se puțin dintre cele- 
l’alte femei;- și potrivindu-șl tulpanul pe la 
temple.

Atâta odor avea, și când |se gândia, 
că mâne poimâne va trebui s’o mărite, i-se 
făcea întunerec înaintea ochilor. S’a încer
cat de câte-va ori să afle cam în cătrău 
i-ar bate gândul fetei, dâr Hinca nu i-a 
priceput întrebările: ea se întorcea dela 
horă ca dela biserică, cu aceeași inimă cu
rată și liniștită; ochii ei limpezi zimbeau 
tuturora cu aceeași nevinovăție; nici odată 

nu-i trecuse prin minte, c’ar fi de făcut 
vr’o deosebire între flăcăii cu cari juca.

Intr’o di, la scrînciob, Ghiță al Popii, 
pe când juca de brîu cu ea, nu s’a mai 
putut stăpâni, ș’o dat’a luat-o în brațe ș’a 
sărutat’o. Ca o leoică s’a repedit Sma
randa.

— Iți scot ochii, sfrijitule!...
— De, sgripțordico, ce te sborșescl 

așa, că dor nu ți-am mâncat’o ?
Smaranda nu l’a audit. Ea-șî smuncise 

fata de mână ș’o ducea acasă, ca pp un 
copil hoinar. Din cjiua aceea n’a mai scos’o 
la horă. Ș’o păcjea, ca pe ochii din cap; 
noptea nu putea să dormă liniștit, i-se pă
rea, că tot aude șopte și pași pe la feres
tre ; îșl făcea fel de fel de idei; răsuflarea 
vitelor din bătătură, fîșiitul frunaelor, cel 
mai mic sgomot de afară trediau în sufle
tul ei bolnav vedenii spăimântătore; audia 
glasuri în podul casei, vedea tâlhari, dațl 
cu funingine pe obraz, întindend puscile 
în dreptul ferestrelor, gata să tragă, — și 
ea aștepta groznica detunătură țiindu-șl ră
suflarea.

In postul Sîn-Petrului a venit Catrina 
sora lui Vasile, din MânzațI, și cum era ea
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La drele 7 sâra a avut loc o repre- 
sentație de gală în teatrul din Ischl. S’a 
jucat comedia „Doue cjile fericite". Au asis
tat întrâga Curte, afară de Impărătâsa. In 
absența ei, fiioele ei prințesa Gisela și ar- 
chiducesa Maria Valeria făcură onorurile 
Reginei Elisabeta, care ședea între amân
două. Regele Carol ședea la drâpta împă
ratului.

împăratul arăta ospelui său, cu care 
se retrăgea din când în când în fundul 
lojei o atențiune deosebită. Regina Elisa
beta convorbea forte animat cu cele două 
principese și suridea în tdțe părțile.

S’a dat multă atenție ambasadorului 
german, contele Eulenberg, care a vorbit 
mult cu vecina sa, dama de curte Ben- 
gesou, o femeiă distinsă și cu trăsuri no
bile. Damele române veniseră, ca și Re
gina lor, fără bijuterii și nu purtau nici 
cercei.

Contele Goluchowski convorbea ou 
marea maestră a ceremoniilor, baronâsa 
Limpock, și a făcut o visită lungă în loja 
damei de curte oontesa Mikes.

împăratul, dspeții săi și membrii fa
miliei imperiale, rămaseră pănă la sfîrșitul 
representației.

„Agenția Română" comunică ou data 
de 7 August telegrama următdre: Isohl, 
7 August. Părechea regală a României a 
plecat la amecjl la Insbruck cu tren spe
cial. împăratul și împărătâsa s’au dus la 
hotelul Elisabeta, de unde au oondus pe 
ospeții lor la gară, unde se găseau deja 
membrii familiei imperiale, suitele lor și 
contele Goluchowski. Majestățile Lor și-au 
luat reoiproo adio în modul cel mai 
cordial.

Vești triste.
Giurgeu, 6 August n. 1895.

Onorată Redacțiune!
Cam rar ți-se dă ocasiune, ca să mai 

cetescl ceva prin foile nostre politice și de 
prin ținutul Giurgeului, care adăpostesce 
în sînul său mii de suflete românescl. Din 
tote unghiurile locuite de Români, vedi că 
se publică convocări la adunările despăr- 
țămintelor „Asociațiunei", numai Giurgeul 
dorme dus, nu dă nici un semn de viâță.

6re nu s’ar pută forma și în acest 
ținut un despărțământ al „Asociațiunii Tran
silvane", care să aibă cel puțin atâția 
membrii, câți are cel al Turdei, seu al Trei- 
scaunelor? Eu sunt sigur, că da, cu atât 
mai vârtos, că astădl Giurgeul are o cu
nună frumosă de bărbați inteligențl, prin 
vinele cărora mai curge un sânge de Ro
mân.

Dâr nu numai că s’ar putâ așa ceva, 
ci e chiar neapărat de lipsă să se facă, 
dâcă voim să mai esistăm, ca Români; e 
timpul suprem, ca și noi să ne constituim 
într’o societate bine organisată și cu basă 
solidă, pentru a pute contrasta cu bărbățiă 

atacurilor vehemente, îndreptate asupra 
nostră de-o parte, âr de alta pentru a con
tribui și noi, după puteri, la înaintarea bu- 
năstărei poporului românesc din acest ți
nut, care cu pași repedl se apropie de de
cadență și ruină totală, fiiind stors și supt 
pănă la măduvă de lipitorile streine.

Aruncând o privire generală peste 
comunele românescl din ținutul acesta, su
fletul trebue să ți-se âmple de durere. Abia 
se află într’o comună câte 45 proprietari, 
cari să nu fie îngreunați cu datorii; ma
joritatea covîrșitdre e înfundată în datorii 
pe la cămătari armeni. Ce e mai mult, 
mulți au datorii contrase dela privați tot 
Armeni — decâte 10—15 ani, — fără a fi 
plătit măcar cât de puțin din capital. 6me- 
nii plătesc în fiă-care an carnete grase 
și mari, parte în natură parte în bani, și 
astfel au devenit jobagii, său mai bine 
dis tributarii Armenilor din acest ținut*).

*) Trist de tot! Pentru-ce Românii nu în- 
ființeză o bancă propriă a lor, ori pentru-ce nu 
cer măcar dela o bancă mai mare de-ale nostre, 
ca să înființeze acolo o agentură ? Red.

O privelisoe înfiorătore ți-se înfăți- 
șâză, când vedi, oum cămătarii despdie pe 
sermanii dmen Ide vite, oi, mănând turme 
întregi din o biâtă comună, lăsându-i pe 
cei mai mulți, fără pic de milă și consi
derare, aprdpe în drum. De vre-o 2—3 ani 
încdce au început a li-ee licita moșiile moș
tenite dela părinți, cari mai tote au tre
cut în mânile străinilor pentru prețuri ba
gatele, așa încât astădl proprietarii de odi- 
nioră numai din grația stăpânilor lor mai 
locueso prin vechile lor cămine, având de 
a solvi la an anumite taxe.

La tote aoeste mai adaug și împre- 
giurarea, că comunele românescl absolut 
nici, un isvor de venit nu au, cum au de 
esemplu comunele seouescl de pe aici, cari 
dispun de mulțime de munți, ce aduc la an 
deci de mii de florenl venit curat, — și 
așa tdte greutățile și dările în comunile 
românescl cad pe umerii poporului.

Din acâstă stare tristă a lucrurilor a 
urmat apoi și o decadință morală îngrozi- 
tdre, oare a străbătut ca fulgerul și prin 
colibele de prin creerii munților. Beuturile 
spirtudse au trecere de tot mare ; mirarea 
și jalea te cuprinde vădend în Dumineci 
și sărbători, cum alârgă mulțimea cu mio 
și mare la Jidani, ale cărora cârciume de 
regulă sunt îndesuite stup.

După tote aceste cred, că ar fi tim
pul suprem, ca să ne tredim odată din 
amorțelă, să ne închiegăm șirurile, ca mână 
în mână lucrând, să ne scăpăm de peri- 
oulul, care ne amenință cu nimioire totală. 
Pentru a ajunge la țintă, mijlocul cel mai 
bun ar fi, după părerea mea, de-ocamdată 
formarea unui despărțământ nou al Asocia
țiunei transilvane*  în Giurgeu. Avis deci ce
lor ohiămațl și cu durere de nem din 
acest ținut!

uva.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 10 August. (Telegr. 

part, a „Gas. Trans.“) Principele 
Ferdinand al Bulgariei a plecat ac}I 
la Sofia. ,,Freindenblatt“ află, că 
principele e hotărît a proclama în 
14 August Bulgaria regat indepen
dent.

Sbrtea ocnarilor din Mureș-Uiâra.
Uiora, 8 August n. 1893.

In colonele prețuitei „Gazete" se ară
tase pe larg starea nenorociților oonarl din 
M.-Uidra. De atunoî sunt vre-o doi ani și 
nu s’a mai scris nimio. Așteptam din di în 
cji, ca să se pună odată capăt acelor sufe
rințe, ce au avut să îndure bieții oo
narl, dintre cari partea cea mai mare sunt 
Români. Acum apropiându-se afacerea de 
sfirșit, viu să arăt in puține cuvinte, oum 
se face dreptatea în țâra ungurâscă.

Ocnarii, ne mai putând suferi batjo
curile și fărădelegile mai marilor lor, îna- 
intasară la ministeriu o cerere prin o de- 
putațiune de 6 persone, în 6 rânduri, ce
rând să li-se înmulțâscă cât de puțin sala
riul și se li-se ușureze sortea, dâr tot de 
atâtea-orl deputațiunea s’a reîntors ou pro
misiuni gole. Fiind-că mai marii oonei, cu 
soirea cărora și-au înaintat ocnarii cererea 
la ministeriu, tot acusau pe ocnarl, ca pe 
nisce turburători, ocnarii încă s’a apucat 
și au dat de gol tote ticăloșiile, prin cart 
mai marii ocnei păgubiau nu numai pe 
bieții ocnarî, ci și statul. Mulțime de fur
turi, defraudărl, înșelăoiunl, săvârșite de 
mai mari, se publicară cu numărul și nu
mele persanelor în mai multe foi ungurescl, 
ca „Erdâlyi Hirado", „Magyarorszăg" „Ko- 
zârdek".

Ocnarii s’au rugat de ministru, oa să 
li-se trimită un comisar. Acesta a sosit și 
s’a întors fără nici o ispravă, secretarul 
Bardosy încă sub Wekerle. Plângerile oc
narilor nu au încetat însă nici sub actualul 
ministru de finanțe Lukâcs; au sosit doi 
comisari, cari au întrebat pe cei 140 oo
narl, oarl au arătat fărădelegile, dâcă sunt 
adevărate cele scrise prin foi, âr ei au răs
puns, că da, aducând fiă-care dovecjl pu
ternice.

Mai marii ocnei, văcjând acestea, pe 
cei ce i-au pîrît s’au apucat să-i pedep- 
sâscă, pe unii îi degradară, er pe oei șâse, 
oarl luară parte în deputațiune îi lipsiră 
cu totul de lucru, așa că timp de 2 ani au 
trebuit să flămândescă, de-drece avere nu 
au și altă măestriă nu sciu.

Abia în 23 Iulie n. o. a sosit al treilea 
oomisar, care îi puse ârășl în slujbă pe cei 
șese, dâr numai ca pe nisce streini, fără a 
se bucura de favorurile avute. Acâsta a 
făout’o după o certă de 7 fire, în care timp 
de gâba i-a fost încercarea de-a face pe 
oonarl să se lapede de oei 6 conducători 
ai lor.

D-le Redaotor! Ore mai pdte fi vorbi 
de dreptate, când cei oe arată furtul sun 
în asemenea mod pedepsiți, âr cei ce se 
verșeso furtul sunt numai strămutați la alte 
ocne? Dâcă aousele ocnarilor sunt adevă
rate, pentru ce sunt pedepsiți? Dâcă nu 
sunt adevărate, pentru oe au fost strămu
tați mai marii ocnei?

Fiind-oă nimenea nu a desmințit fur
turile și defraudările arătate cu numărul și 
specia în foile maghiare, ori și cine va crede, 
că ocnarii au dreptate. Dâca însă au drep
tate, astfel sunt ei răsplătiți? Din cererile 
lor, afară de */ 2 oruceriu, oe li-se luase cu 
nedreptul, și de o măsură, oe s’a pus în 
ocnă, nimic nu li-s’a dat. S’au adus pen
tru ei însă, ca răsplată, mulțime de legi, 
ce li-s’au cetit acjl în 8 1. c., cari sunt pe 
oât de aspre, pe atât de ridicole.

Un binevoitor.

Istoricul
de 100 ani al șeolei române din Chelmac.

Cu ocasiunea adunărei generale 
a învățătorilor români din protopo
piatul Lipovei, ținută la 30 Aprilie 
v. c. în comuna Chelmac, dl Teodor 
Popa, învățătorul român din aceată 
comună, ceti o diaertațiune de forte 
mare interea.

In partea întâia a disertațiunei, 
d-aa vorbi despre înaintarea culturei 
la diferitele popdre din timpurile 
cele mai vechi, vorbi despre cultura 
Grecilor și mai ales a vechilor Ro
mani, strămoșii noștri, despre cari 
istoria spune, că la venirea Mântui
torului nostru Isus Christos erau cel 
mai puternic și tot-odată și cel mai 
cult popor în lume, er când divul 
Traian ne-a adus pe noi Românii 
aici în Dacia, strămoșii noștri veniți 
pe acest păment, erau mult mai 
înaintați în cultură, decât poporul, 
pe care l’au aflat aici. Au urmat 
însă timpuri grele pentru fiii lui 
Traian, aduși în Dacia. Fiind ei de
parte de mama lor Roma, mulțime 
de popdre barbare începuseră să dea 
năvală asupra lor, așa că nu-i mai 
rămânea timp acestui nobil popor 
de sânge și de viță, de a se interesa 
de înaintarea în cultură, ci pururea 
trebuia să stea cu arma în mână, 
pentru a se apăra în contra vrăș
mașilor, și era legat de glia, de lu
crarea pământului și crescerea vi
telor, din care își agonisia hrana 
vieții.

Pe lângă tote aceste lupte și 
greutăți însă, strămoșii noștri și-au 
păstrat cu scumpătate limba, legea 
și naționalitatea, căci după cum cțice 
poetul: „Limbă, țeră, t.orbe sânte la 
strămoși erau* . Ear după-ce năvălirile 
popârelor barbare au mai încetat, și

femeiă deșteptă și bună de gură, a pus 
iute-iute lucrurile la cale.

— Lasă, Smarando, nu-țl mai strica 
inima, fă cum îți spui eu, ș’ai să vedi c’are 
să fiă bine. Și el e singur la părinți, și 
n’are nici un cusur... omeni cuprinși.... 
fruntea satului...

— De, dâcă did tu...
Și Smaranda nu mai putu vorbi. 

Simți, că i-se pune un nod în gât. Lacri
mile o podidiră.

II.

'..Poi, cum să nu-1 știm? că dor a venit 
cam desișor în vara asta la horă la noi, 
da se ținea tot rasna...

— Hei, ca omu străin.. Dinule, mamă, 
spune și tu ce-va, c’or crede omenii, că ești 
mut.... Or pdte nu ți-i dragă fata, îi fi pi
când, că-i urîtă.... mai scii?

Dinu ședea mai de oparte pe capătul 
laviței, se uita în jos și își învârtea pălă
ria în mâni. Ilinca mângâia un pisoiu, 
care torcea ș’o tot îmboldea cu capul. Pe 
Catrina o umfla rîsul. Ii venise în minte 
vr’o ghidușie, că făcu semn celor-l’alte două 
femei, — tustrele se dădură lângă ușă, 

șoptiră ceva, se audi un chicotit de 
rîs înfundat: apoi Smaranda dregându-șl 
glasul:

— Ei, ia sărutați-vă acum, copii, să 
vă vedem....

Dinu se făcu roșu ca sfeola, Ilinca își 
ridică ochii și privi îngrijată la mă-sa.

—■ Hai Dinule, mamă, mișcă-te, — 
ce, vrâi, să viă fata la tine? Mai lasă fo
cului pălăria ceea, c’ai învârtit’o destul.

Flăcăul rușinat, făcu, șovăind, câțl-va 
pași, netecjindu-șl cu dosul mânei mustă- 
cidra lui bălae.

Se opri sastisit înaintea fetei, și întor- 
cându-șl capul spre cele trei femei, dise 
c’un aer nenorocit, desperat:

— Dâcă nu vrea....
— Ilinco, sărută-1 tu, fată, că lui ’i-e 

rușine....
SfiicioșI, stângaci amendoi, se iau de 

mână și să sărută. Smarandei i-se umplu 
ochii de lacrimi.

— Noroc să vă dea Dumnedeu.... să 
fiți cuminți.... să vă iubiți și să trăițl 
bine. i

Dâr ei nu mai aud, nu mai văd, nu 

mai pricep nimic. Cu ochii în păment, tă
cuți, șed amendoi pe pat, lângă tâncul de 
lăvicere și strae înalt pănă la podele; pi
soiul între ei torce și să răsfață, mâinele 
lor îl netedesc, în neștire.

Ilinca își aduce acum aminte de flă
căul acesta voinic și frumos, care venea în 
tote Duminecile la horă și care sta de-o 
parte, răzimat în bățul lui de corn lus
truit, și se uita totăvremea la ea; nu bea, 
nu vorbia cu nimeni, și nicl-odată nu s’a 
prins în joc. Părea așa de trist, încât Ilinca 
își închipuia, că trebue să-i fi murit mama, 
și se uita la el cir milă.

— Ți’i drag? o întrebă Smaranda, 
când rămase numai cu ea.

Ilinca privi galeș în ochii măsei, vru 
să spună ceva, buzele-i tremurară ș’o po
didi plânsul.

Smaranda o apuca în brațe spăriată.
— Oe ai? Spune, drăguța mamei.... 

spune-mi mie tot... Și cum îi vrea tu, așa 
are să se facă.

Cu glasul înăbușit de plâns, Ilinca 
bîlbîi:

— Mămucă, nu vrâu să mă duc în 
streini... nu vrâu să plec de lângă tine.

— Da taci, fată hăi, par’că Mânzații 
îs peste lume? Ce-i a trece dâlul? N’ai 
să fii bucurosă de noi... în tdte dilele avem 
să ne vedem. De asta să nu duci tu grijă, 
Ilincuțo...

Și bietei mame, i-se rupea inima, când 
se gândea, că peste o săptămână are să-i 
rămâe casa pustie; dâr când avem nevoe 
să mângâiem pe alții, pare că uităm pro
pria nostră durere.

— Tu spune-mi mie atâta.... dâcă ți-i 
drag....

— Mi-i drag, mămucă, da când mă 
gândesc....

— Ei, lasă, nu te mai gândi și tu 
acu... Ia’n audi, vine vaca, fugi repede de 
închide vițelul....

Sorele asfințea. Dumana întindea gâtul 
la portă și mugia, era așa de duios mugetul 
ei!... Din fundul livedii vițelul o aucjise, îi 
răspunsese, și venea, venea în gonă, cu 
coda îmbârligată, cu botul întins.

— O, sărăcuțul, cum trage la 
mama lui!

Și Ilinca îl duse’n ocol, aprdpe pe 
sus, ca să nu-i facă dureri. Vițelul se sbă-
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d’ipă-ce li-a’a mai dat și Românilor 
cât de puțin răgaz, ca se mai răsufle, 
cel dintâiu lucru al lor a fost, ca 
să îngrijescă de cultura lor na
țională.

Cam acesta este cuprinsul părții 
întâi a disertațiunei d-lui învățător 
din Chelmac T. Popa. In partea a 
doua arată istoricul de 100 de anî 
al șcdlei române gr. or. din Chelmec, 
care este una dintre cele mai vechi 
șcăle românesc!. Silința d-sale, de-a 
scrie acest istoric, e fârte de lăudat, 
și nu putem recomanda în deajuns 
și celor-Falț! învățător! români, ca 
se facă asemenea d-sale.

Eată ce ne spune d-1 T. Popa 
despre trecutul șcdlei din Chelmac:

Românii din Banat, ca și frații lor din 
alte părți, avură de-a suferi multe, așa că 
abia după depărtarea Turcilor s’a putut în
ființa o episcopiă în Lipova, dela care e 
forte probabil, că comunele învecinate, 
precum e și Chelmacul, au căpătat preoți 
și dascăli, cari învățau tineretul a ceti și 
a cânta. Despre o școlă formală aici în 
Chelmac nu avem însă date sigure, decât 
numai dela anul 1793, când s’a înființat 
acâstă școlă din petră de codru prin lo
cuitorii de atunci, având ca învățător pe 
Georgiu Marcoviciu.

La aoâstă școlă, care era zidită mai 
mică, după trebuințele de atunci, îșl tri
miteau copiii și unii locuitori de prin co-' 
munele vecine. Se vorbesoe în popor, că 
fiind Chelmacul cetate, ale căreia ruinl 
de-altmintrelea se văd și astăzi, stăpânito- 
rii cetății .(cavaleri) au sprijinit comuna 
Chelmac cu sfaturi bune, ajutându-i și în 
-căușele școlari, căpătând ast-fel omenii în
demn la învățătură.

Tot dela popor (tradițiune) am aflat, 
■că înainte cam cu 150 ani, s’ar fi aflat în 
comuna Batta, din comitatul Caraș-Severin, 
un învățător mai cualificat, care aduna la 
•sine tinerimea, ce voia a se pregăti pentru 
de-a fi învățători. Cu aceștia el îșl lucra 
vara pământul, er erna îi instrua în cetire, 

.scriere și cântare. La urmă el da elevilor 
săi câte-un document numit „Asignata*  cu 
care întrau apoi în serviciul școlei.

La acel învățător se presupune, că 
s’a cualificat și învățătorul din Chelmac, 
Georgiu Marcoviciu, care a funcționat, ca 
învățător aci până la anul 1800. Dela 1800 
pănă la 1813 a funcționat ca învățător 
Ioan Igrișan, cu aceeași cualificațiune, ca 
și înaintașul său.

La 1812 s’a deschis preparandia ro
mână gr. or. din Arad, prin grația Maies
tății sale Francisc I, fiul împăratului Leo
pold. Din acâstă preparandia, despre care 
cu drept cuvânt dice A. P. Ilarian în is
toria sa, că „cultura Românilor din Un
garia are de a-se mulțumi preparandiei din 
Arad și zeloșilor ei profesori14, la anul 1813 
școla din Chelmac a căpătat pe învătăto-

rul bine cualificat Georgiu Ștefănescu, năs
cut în Chelmac.

De însămnătate este, că pe timpul 
acestui învățător s’a regulat, printr’o co- 
misiune din partea guvernului țării și prin 
antiștii acestei comune, salarul definitiv în- 
vățătoresc, încheind un contract tipărit în 
limba română și germană și subscris de 
comisiunea direcțiunei regescl a districtu
lui Caransebeș și de antiștii comunali ai 
acestei comune. Contractul se păstrâză în 
archivul consistorial din Arad.

Acest contract dovedesce, că deși în 
timpuri relativ mai critice pentru noi, stă
pânirea de atunci însă respecta mai mult 
ca. astădl biserica, confesionalitatea școlei, 
limba și naționalitatea, deși atunci nu 
aveam o autonomiă ca astădl.

Urmând timpuri mai bune și cunos
când poporul tot mai mult folosul învăță- 
turei, la anul 1858 s’a reînoit acâstă școlă 
după forma ce-o are astădl, sub conducerea 
vrednicilor locuitori de atunci: Parteniu 
Ștefănescu preot, loan Nicolescu jude co
munal, loan Ionescu Nr. 203 și Nicolae 
Simeon Nr. 20, ca jurați comunali.

In acâstă șoolă, pe la începutul secu
iului de față, au primit învățătura mai mulți 
tineri din comunele vecine, cari se pregă
teau spre trâpta preoțâscă sâu învățăto- 
râscă; dintre cari amintim pe următorii: 
Teodor Mihailovici fost preot în Lalașinț, 
Teodor Popescu fost preot în Belotinț, 
N. Sofroniu fost preot în Căpruța, N. Jivan 
fost preot în Conop, Teodor Șocaț fost în
vățător în Dorgoș etc.

In acâstă șcâlă au servit în timp de 
100 ani următorii învățători: 1) Georgiu 
Marcoviciu dela anul 1793—1800; 2) loan 
Igrișan dela anul 1800—1813; 3) Georgiu 
Ștefănescu dela anul 1813 — 1825; 4) Arseniu 
Nichiciu, născut în Arad, 1825—1832; 
5) Milentie Ștefănescu n. în Chelmac, 
1832—1856. Sub acest învățător s’a îmbu
nătățit salarul învățătoresc după cum este 
astădl, (prin energicul consilier de școle din 
Timișora, Ioanoviciu). 6) Georgiu Rusanda, 
născut in Petroman, comit. Torontal, dela 
1856—1859; 7) Georgiu Puticiu, născut în 
Lipova dela 1859—1874; De acest învă
țător au rămas mai mulți elevi bine in- 
struațl și în cântările bisericescl. 8) Teodor 
Popa, născut în comuna Șoim de lângă 
Beiuș, comit. Bihor, din 29 Aug. 1874 pănă 
în present.

Ca învățător actual, mă simt fericit, 
că sub activitatea mea de învățător a ajuns 
acâstă școlă a-șl serba iubileul său de 100 
ani. Doresc din inimă, ca bunul Dumnezeu 
să ajute acestei școle naționale, ca să pios- 
pereze prin înaintarea învățământului, pu- 
tându-șl odată serba cu fală și iubileul de 
200 ani, tot în caracterul său confesional 
și în religiunea străbună gr. or.

Chelmac, 189,5.
Teodor Popa, 

învățător.

ProducțiunY $î petreceri
Petreoerea tinerimei române din Zer- 

nesci, ce se va da mâne, Duminecă sâra, 
are următorul program :

Programa: 1) Rugămintea din urmă, 
de G. Coșbuo, declamată de lanou Ioano- 
viol; 2) Nor de vijelia, de W. Humpel, 
cântată de N. Sperchez; 3) Jidanul călare, 
poesie de T. Speranță, declamațiune; 4) 
Fantasie briliante sur des airs roumanis, de 
L. de.Santis, Op. 4 pentru flaut, esecutat 
de V. Bude; 5) Dușmancele, poesiă, de G. 
Coșbuc, declamată de D-șâra Anioa Sper
chez. ; 6) Vecinătatea periculdsă, comedie în- 
tr’un act după Kotzebue. Persânele Pete- 
cescu, croitor d-1 A. Badiu; Săftica, epitro- 
pisitalui — d-șora Aurelia Gogonea. Goleanu, 
tînăr negustor bogat — d-1 lanou Ioano- 
vicl; Ioniță, servitorul lui — d-1 I. Mânăilă. 
Zamfira, modistă — D-ra BPna Premie 
Nan. După producțiune joc., In pausă „Că- 
lușerul și Bătuta.11

*
Concert împreunat ou joo va arangia 

tinerimea studidsă din Liget Duminecă, 18 
August st. n., în grădina, eventual în sala 
scâlei confesionale gr. or. din Liget. Comi
tetul arangiator : Corneliu Teaha, preșe
dinte ; Titus Popoviciu, vice-președinte; 
Danilă Cereguțiu, cassar. Petru Arnăutu, 
notar. începutul la 8 ore sâra. Intrarea de 
personă 30 cr., de familiă 1 fl. Venitul e 
destinat școlarilor săraci. Suprasolviriie se 
vor chita pe oale cjiaristioă. — Trăsurile vor 
aștepta ospeții la gara din Șag și Jebel, 
la orele 12 a. m. și 3 p. m.

Programa. 1) „Motto11. cor. 2) „Cuvânt 
de deschidere11, de d-1 Corneliu Teaha. 3) 
„Bobocele și inele11, de 1. Vidu, cor. 4) 
„Ooriolanu11, de V. Budescu, deci, de Iuliu 
Luchioiu. 5) „Nu mă uita“, cor. 6) „Cel mai 
bun vis“, poesie de Speranță, deolamată de 
domnișora Măriâra Longer. 7) „Moțul la 
drum“, oor. 8) „Movila lui Burcelu, poesiă 
de V. Alesandri, deol. de Danilă Cereguțiu. 
9) „Scote capul pe ferâstrău, cor. 101 „Pe- 
neș Curcanul11, peosiă de V. Alesandri, 
deol. de Ioan Lenger. 11) „Corona Moldo
vei11, oor. 12) „Libertatea11, poesiă de A. 
Mureșianu, deci, de G. Covaciu. 13) „Doina11 
de J. Vorobohieviciu, oor. 14) „Norodul și 
negustorul11, dialog de A. Panu, declamată 
de Petru Arnăutu și Ioan Lenger. 15) 
„Cuvânt de închidere11. 16) Marșul român11 
de I. Vidu, oor.

Necrolog.

Ernestine Mânu născ. Aringer, oa so- 
țiă, Emiliu Mânu ca nepot și alțl număroșl 
consângeni, ou inima frântă de durere anunță 
încetarea din viâță a iubitului și mult re
gretatului soț, unohiu și oonsângean.

Gabrielu Mânu de Boârfalva 
advocat, fost jude suprem în Comitatul Solnoc 
interior, membru fundator al „Asociațiunei Tran
silvane11, presidele senatului scdlei principale gr. 

cat. din Lăpușul Ung. etc

întâmplată după un morb repentiu, în 9 
August a. c. la 3 6re diminâța în anul al 
71-lea al vieței și al 19-lea al fericitei sale 
oăsătorii.

înmormântarea soumpului defunct se 
va face în 11 August a. c. la 3 ore d. am.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria bine
cuvântată !

Deșiu, 9 August 1895.

2bT e b u. n i a.
I.

Țîțîna vieței omenesc! este cre
erul. T6te puterile, t6te lucrările și 
tote mișcările omului se întorc în 
jurul acestei miraculâse țiținl. Sciința, 
măestria, politica, bucuriile și tris- 
tețele vieței, cu un cuvânt însă-și 
viâța atârnă de bunăstarea cre- 
erului.

Der tocmai pentru-că creerul e 
locuința înțelepciunei și țițina vieței 
morale a omului, el este partea cea 
mai gingașe și mai simțitâre, din 
corpul omenesc. El simte și ia parte 
la t6te suferințele corpului; ajunge 
se a! o durere la un deget, la sto
mac, seu la ori-care parte a trupu
lui, pentru ca acestă durere numai 
decât se-o împărtășescă și creerul, 
făcendu-ne cunoscută suferința sa 
prin dureri de cap, prin lipsa de 
somn, prin neputința de-a lucra cu 
mintea (scrie, ceti, judeca ș. a.). Din 
contră însă, când creerul este bol
nav, cele-l’alte părți ale trupului nu 
simt și nu sufer împreuna cu el. Pe 
nebun nu-1 dore nimic, măcar-că 
creerul lui este bolnav.

Fiind creerul atât de gingaș și 
simțitor, urmeză de sine, că el este 
și fdrte espus la înbolnăvir!. Decă 
înbolnăvirea se întâmplă în grad mai 
mic, 4i°eui de obiceiu, că bolnavul 
este tîmpit, năuc, Jiebăuc, prost etc.; 
decă înse înbolnăvirea se întâmplă 
în grad mai mare, o numim nebunia, 
stropșelă. etc.

Căușele înbolnăvire' creerului 
sunt fârte multe. Cunoscutul ^proverb 
latinesc cțice : mens sana în corpore sano, 
adecă minte (creer) sănetăsă este în 
corp sănetos. In acest proverb se cu
prinde întregă evangelia higienică a 
creerului. Tote acele cause, cari contri- 
bue la slăbirea, ori îmbolnăvirea trupului, 
aduc după sine și slăbirea ori îmbolnăvi
rea creerului.

Pe sub pielea corpului se-află 
nisce firicele nemăsurat de subțiri, 
numite nervi, cari străbat în tâte păr
țile corpului și stau în strînsă legă
tură cu creerul și cu măduva spi- 
nărei. Prin aceste firicele i-se îm
părtășesc creerului tote simțirile;

■tea în brațele ei. Așa or s’o răpâscă și pe cu alai mare, în cânteoe de lăutari, în chiu- — Da... când ai venit? S’aud bătăi furiose în ușă, apoi un
•ea de lângă mă-sa!

III.

E tâmnă. De mînecate Dinu a înju
gat ș’a pornit la târg cu două chile de 
.grâu. La „Crucea Tătarului11, unde cotesce 
drumul, el îșl mai întorce odată capul și 
;se uită lung spre căsuța albă din dreptul 
bisericei, și pe când cei-l’alțl cărăuși flueră 
de răsună valea, gândul lui măsoră depăr
tarea pănă la târg și înapoi, și i-se pare 
un vâc de om pănă s’o vedea er acasă.

Ilinca a eșit c’un căuș de grăunțe să 
dea de mâncare la pasări, dâr în prag a 
simțit, ca un fel de amețâlă; i-se muiară 
piciorele de pe la genunchi și fața îi asuda 
de-odată. Se aședâ jos pe prispă; păsările 
flămânde dădură busna la căuș. Ea le goni, 
luâ cu pumnul grăunțele și le aruncă 
în bătătură; într’o clipâlă nu se mai zări 
fir de păpușoiu.

Sorele se înalță încet dintre copaci. 
Ilinca stă nemișcată pe prispă. Ochii ei 
cată uitițl în spre pădurea arămie, care îm
bracă delul din față. Pe acolo a venit ea 

.acum două luni, în car împodobit cu scule,

iturl vesele și pocnete de pistole...
O, cum i-se rupea inima de jale, cum 

se bocea, și cum ar fi vrut să moră în câ- 
surile acelea; și nimenea n’o pricepea! 
Gândul ei dornic străbate pădurea și ese 
la luminiș, în valea Pleșescilor, vede cără- 
rușa albă, care tae de-adreptul prin cură- 
tură și duce la căsuța lor, vede salcia din 
portă, coșerul din ■ fundul ogrăzii, ciulinii 
și nalba de pe lângă gard, cânele culcat 
în pragul ușii, stâlpul lustruit din mijlocul 
tincjii, râșnița din colț, vatra de care se 
ținea, când era mică; și tote lucrurile de 
acolo i-se par vii, sfinte, pline de farme
cul unei povești frumose, pe care a trăit’o 
și în veci n’are s’o mai uite.

Mereu se întrâbă: dre ce face mama 
în vremea asta? Și în mintea ei se deș
teptă, cu tote amănunțimile, viâța, obiceiu
rile de acasă. Ce deosebiți i-se par omenii 
de aici, și locurile, și copacii și aerul.

In casă îi e urît, afară îi e urît. Sa
tul e pus într’o vale umedă și întunecâsă, 
omenii sunt urîțl și răi, vitele slabe, po
mii strâmbi și chirciți, apa sălcie.

— Bună dimineța Ilinco 1

Și rumenă de bucuriă se repede înain
tea flăcăului, care stă la portă și nu în- 
drăsnesce să între. E Ghiță al Popii. In 
clipa aceea Ilinca crede, că vede pe mă-sa, 
pe tată-său, hora din PlășescI, și totă co
pilăria ei. 11 poftesce în casă. E așa de 
zăpăcită, încât nici n’a prins de veste, că 
Ghiță intrând, a tras zăvorul la ușă ; ea îi 
dă zor cu întrebările și nu bagă de sâmă, 
ce priviri de tâlhar și de ucigaș s’aprind 
în ochii lui, și ce împrăsciat se uită, și 
cum îi tremură buzele când răspunde. Hai
nele lui mirosă a Pleșescl. Ii ia pălăria și 
bățul, și le ține în mână, cu drag: sunt 
din satul ei.

— Ilinco, îți mai aduci aminte de când 
te-am sărutat, atunci la horă?

Ilinca rîde. El o cuprinde cu brațul 
stâng de mijloc, cu cel drept de grumajl, 
ș’o sărută, ca atunci la horă.

— ȘeclI binișor... să nu vie oine-va...
Și ea dă să se desfacă, dâr brațele 

lui o string și mai tare, mai pasionat. 
Ilinca înțelege, și îl îmbrâncesce cu groză...

— Ce, ești nebun?

glas desperat:
— Ilinco! fițl-ar de cap.... deschide 

odată!
— Socră-mea!
Și Ilinca se repede la ușă și descue, 

Ghiță o smâncesoe de code strigând: ,,Nu 
descuia, că se face morte de om!“

Rada isbesce ușa de părete.
— Ce cauți tâlharule aici?
Și vânătă, cu ochii holbați, se năpusti 

ca o fiară, dâr Ghițe o îmbrânci cât colo, 
îșl îndesa pălăria pe ochi, eși bodogonind, 
ș’o tuli pe cărare la dâl într’o hămăială de 
câni asurditore.

— Așa? Va să dies' de-aestea mi-ai 
fost mătăluță ? Te încui cu tălharu în 
casă....

— Da să-mi plesnâscă ochii, mamă...
— Taci nu te mai jura, cățea afuri

sită! Nu te pândesc eu? De adl diminâță, 
de când îmi stai în prispă ș’aștepțl să-ți 
viă craiul. Lasă, că te cumințesc eu, — 
să vie Dinu, ș’om vorbi noi, jupânâsă 
Ilinco! Hei, acu plângi, seim noi de astea, 
lasă, lasă!
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tocmai ca și prin firele unui teje 
graf, nimic nu se pdte întâmpla în 
trup, fără ca se nu sirufă creerul. 
De aci se esplică numerosele cause, 
cari contribue la turburarea creeru
lui. O sguduitură puternică a nervi
lor p6te se aducă după sine și sgu- 
duirea pănă la nebuniă a creerului. 
Așa s’au întâmplat cașuri, că pri
mind cine-va o lovitură puternică 
asupra capului, ’i-s’au sguduit și cre- 
erii și a nebunit.

Sunt apoi unele băle (mai cu 
semă sifilisul), cari storcând puterea 
din trup, storc prin acâsta și pute
rea creerului, pe care-1 tîmpesce și 
duce la nebuniă. Apoi pecatele ti- 
nerețelor de ori ce fel (escesele se
xuale, masturbafiunea etc.) sunt 
fdrte adese-ori causa nebuniei, căci 
prin ele se secă puterea trupului și 
ast-fel se slăbesce și creerul, care 
prin iritațiunea nervilor se irită și 
el, și duce la nebuniă.

Der ori cât de multe ar fi cău
șele, cari produc nebunia, nici una 
nu este atât de îngrozi tore, ca alco- 
holismul, otrava cea mai teribilă, ciu
ma veacului de acji, care face atâ
tea victime și care îmulțesce într'un 
mod atât de grozav numerul nebu
nilor.

Încă în veacul trecut era cu
noscut, că beuturile spirtuose tâm- 
pesc mintea și duc la nebuniă. Rush, 
care a studiat cel dintâi, la începu
tul veacului nostru, urmările alco- 
holismului, a aflat, că a treia parte 
din nenorocifii, cari se aflau în casa 
de nebuni Peneilvaniană, aveau se 
mulțumescă nenorocirea lor beț’ei. 
Cu cât beția a luat mai mari întin
deri, cu atât și numerul nebunilor 
a crescut. In 1877 Dr. Sheppard 
află, că 40 dintre o sută de nebuni 
din Anglia și-au perdut mintea prin 
rachiu. In Rusia, unde se bea mai 
mult rachiu, s’a constatat la 1857, 
că dintre 74 de bolnavi din casa de 
nebuni din Poltava, 64 de inși au 
nebunit din causa rachiului. In Frâu- 
cia numerul celor ce nebunesc din 
causa rachiului este din an în an 
mai mare. Așa la casele de nebuni 
Bicâtre și Charenton s’a constatat, 
că tot dintre 100 de nebuni, la 1813, 
nebuniseră din causa rachiului 11, 
la 1852: 19, la 1865: 25, la 1870: 
28. La Paris, Garnier a constatat, 
că dela 1876 pănă la 1888 numerul 
celor ce au nebunit din causa ra
chiului s’a duplat. Tot așa stă lu
crul și în Germania.

In România, d-1 Dr. George Mi- 
leticiu, iscusitul medic primar al 
casei de nebuni „Madona Dudu“ din 
Craiova a constatat, că dintre 84 
bolnavi, câți au Intrat în aceea casă 

dela 1 Ianuarie 1891 pănă la 1 Dec. 
1894, 32 au nebunit din causa ra
chiului. După dările de semă ale 
Eforiei spitalelor civile din Bucu- 
resci, în anul 1893 s’au presintat la 
consultațiunile gratuite 3513 bolnavi, 
parte bărbați, parte femei, dintre 
cari s’a aflat, că 3489 au fost înve
ninați de alcohol.

Aceste cifre sunt înspăimântă- 
tdre. Beția, pe lângă că răpesce 
mintea omului, mai are și urmări 
grozave în familiă: Un tată bețiv va 
procrea un fiu cu mari aplicări spre 
bețiă, acesta la rândul seu va pro
crea un fiiu nebun seu idiot (hă
băuc), er în a patra generațiă fami
lia se va stinge. Națiuni întregi au 
degenerat și s’au stins prin rachiu, 
precum boriginii din America, din 
Tasmania, din Noua-Seelandă, din 
Africa etc. A bătut cesul din urmă, 
când omenimea trebue să se deș
tepte și să vadă, că alcoholismul 
este o adevărată sinucidere a socie
tății omenesc!.

Date statistice asupra agriculture! 
din România.

In tomna anului 1891 și în primă
vara anului 1892, grâul s’a semănat pe o 
întindere de 1.496,072 hectare, din care 
1308 hectare sâu 0,09 la % în țelină, 
367,434 hectare, său 24, 56°/o în ogore 
simple (toloce, bătătură), și 1,127,320 hec
tare seu 75,35 la °/0 în miriște și porum- 
biște (ciocălaiște). Grâul a ocupat 34°/0 din 
întinderea pământurilor cultivate cu cereale, 
27% din culturile, ce s’au făcut în țâră în 
anul agricol 1891—92 și 11% din supra
fața țârei.

Producțiunea grâului a fost de 
22.532,962 hectolitri, cu o mijlocie de 15,06 
hectolitri la hectar. In greutate, produc
țiunea a fost de 16,883,965 cântare me
trice (168,840 vagone de 10 mii kilograme 
după terminologia întrebuințată în co- 
merciu). Greutatea mijlocie a unui hecto
litru de grâu a fost de 74,9 kilograme, seu 
60 livre englese bushelul (O măsură de 30 
kilogr. în greutate).

Cultura .grâului înfățișâzâ deosebiri 
mari dela un județ la altul. Șese județe 
(Dolj, Teleorman, Vlașca, Ialomița, Ilfov 
și Romanațll ocupă mai bine de jumătate 
din cultura grâului, 51 la % din totala 
întindere a semănăturilor de grâu, âr cele- 
l’alte 26 județe au prin urmare ceva mai 
puțin de cât jumătate (48°/0).

Județele mari de câmp : Dolj, Teleor
man, Vlașca, Olt, Ilfov, Ialonr.ța semănă 
cu grâu între a patra și a cincea parte a 
solului lor.

Județele de munte nu semănă cu grâu 
de cât o mică parte din întinderea lor. 
întinderea semănată cu grâu se coboră în 

județul Muscel pănă la jumătatea de hec
tar, din o sută.

In Muntenia, acolo unde proprietatea 
mare este în general mai întinsă', cultura 
grâului covîrȘesce mai în tote județele de 
alungul Dunărei cultura porumbului. In 
Moldova, unde proprietatea mare este re
lativ mai rară și mai puțin întinsă și cea 
mică mai răspândită, cultura porumbului, 
hrana sătânului, covîrșesce pe aceea a grâu
lui. Tot așa este și în județele de munte 
ale Munteniei.

Din datele culese resultă, că cultura 
grâului este ore-cum în raport direct cu 
întinderea pământurilor de arătură ale es- 
ploatațiunilor agricole. Cu cât în județ es- 
ploațiunile agricole au mai mult pământ 
de arătură, cu atât sunt mai întinse și să- 
mănăturile de grâu în raport cu acele ale 
celor-l’alte cereale.

In privința producere! grâului, con
statăm, că județele Dunărene: Dolj, Teleor
man, Vlașca, Ialomița, Ilfov și RomanațI, 
sunt marile nostre producătore de grâu, 
de dre-ce producțiunea lor covîrșesce pe 
aceea a restului țărei, deși suprafața lor 
nu este de cât 25°/0 din superfața Ro
mâniei. *

Intru cât privesce producțiunea pe 
cap de locuitor, tot în acele șâse județe 
găsim proporțiunile cele mai mari (12 hect. 
Ialomița și Teleorman).

Producțiunea mijlocie la hectar este 
mai mare în Ilfov (21,31 hectol.), în Dâm- 
bovița (20,73 hectol.), în Teleorman (18,60 
hectol.), adecă ordinea nu mai este aceeași, 
ca pentru întindere și producțiune; nu în 
județele, cari au cultivat mai mult hectarul 
de pământ a produs mai mult grâu, ci în 
județele acelea în cari cultura grâului este 
făcută mai cu îngrijire și mai sistematic. 
Așa, de esemplu, județele Roman, Nâmțu 
și Putna, cari ca întindere de cultură vin 
în rândurile 24,26 și 29, și ca produc
țiune totală în rândurile 18, 24 și 26: 
întru cât privesce producțiunea mijlocie 
a unui hectar, vin respectiv în rândurile 
4, 5 și 6.

O cestiune de însămnătate mare este 
aceea a calităței grâului, care se esprimă 
prin greutatea sa specifică. In România se 
obicînuesce, în vencjărl, a esprima greuta
tea în livre, după măsurile englese între
buințate în general de cumpărători în por
turile române.

Calitatea grâului produs în 1892 s’a 
stabilit în kilograme Media pentru țâra., 
întregă a fost de 74,9 kilograme hectol., 
mergând de 72,6 kilograme în Tulcea, 79,1 
în RomanațI.

Grâul fiind obiectul de căpeteniă al 
comerciului român cu cele-l’alte țări, cre
dem de interes a arăta și ce cantități s’au 
exportat în anul ce a urmat recolta din 
1892, adecă în anul 1892/93; s’a exportat 
941 milione kilograme grâu, și peste 19 
milione kilograme făină. In raport cu re
colta, proporția exportului se socotesce de 
la 43-70%.

In Statele-Unite ale Americei, țâră 
eminamente exportătore de grâu și prin 
urmare unul din cei mai puternici concu- 
rențl ai României, proporția la °/0 a ex
portului în raport cu recoltele nu trece 
peste 37 la sută.

Să comparăm acum cultura grâului 
din anul 1892 cu aceea din 1862, spre a 
vedea desvoltarea, ce a luat acestă cultură 
în timp de trei-decl ani.

In 1862 erau puse în cultură cu grâu 
697,885 hectare, cu o producțiune de 
6,373.468 hectolitre seu o mijlocie de 13,53 
hectolitri la hectar.

In 1892 s’au cultivat cu grâu 1,496.072 
hectare, cu o producțiune de 22,532,962 
hectolitre, său o mijlocie de 15.06 hectol.. 
la hectar.

Cu alte vorbe, în acești trei-decl ani, 
dela 1862 la 1892 cultura grâului a cres
cut cu ceva mai mult de îndoit, cu 13 
la sută.

Aceste date ne dau o indicațiune asu
pra mersului agriculturei române.

Decă comparăm România cu principa
lele țări producătore de grâne, găsim, că 
România ocupă rândul întâiu în privința 
cătimei, ce ar fi venit de fiă-care locuitor 
al țărei din recolta grâului (4,47 hectolitri 
de cap); rândul al treilea în privința în- 
tinderei terenului, ce acâstă cereală ocupă 
din suprafața întregei țări (11,42 hectare- 
cultivate cu grâu din 100); rândul al 
noulea (cu 2,88% din producțiunea tu
turor țărilor), decă se ia la un loc fotă 
recolta de grâu a tuturor țărilor trecute 
în tablou; și rândul al 11-lea, când' este- 
vorba de producerea mijlocie la hectar 
(15,06).

In Anglia producerea mijlocie a grâu
lui la hectar se socotesce 28,13 hectolitre^ 
în Danemarca 27,49, în Holanda 26,75, îm 
Belgia 29,38, în Germania 16,30. în Un
garia 16,29, în Francia 15,27, în Japonia 
16 hectol. etc.

POVEȚE.

In contra parasiților. Pentru ca 
se scăpăm animale mici de parasi- 
ții de pe corpul lor, n’avem, decât- 
se le frecăm cu benzină. Aeâsta nu 
vatemă de loc nici pielea, nici lâna, 
de6re-ce evaporeză îndată. Ia chipul 
acesta parasiții se înecă și mor.MULTE ȘI DE TOATE.

Obiceiâ străbun.
Intre mulțimea de obiceiuri, pe cari 

le găsim la poporul românesc, este și beutuf 
întru sănătatea altuia, său mai bine c|is : 
închinatul spre binele cuiva.

La nuntă, la pomană, la clacă, ori la- 
șecjătore, Românul dă pe rând paharul cu

A doua di Rada eșl înaintea lui Dinu 
la porta țarinei, și pănă acasă nu i-a mai 
tăcut gura ș’atâta a sciut de bine să-’i răs- 
oolâscă inima și să ’i-o învenineze, încât 
bietul Dinu când a întrat pe portă, nu mai 
vedea înaintea ochilor; lăsă boii în jug, și 
ca un turbat se reped! în casă. Uinca se 
bocea cu capul în pernă. Dinu o înșfăca 
de code.

— Nu mă omorî, bădicuță dragă, — 
stăi să-ți spun... fiă-țl milă de mine, că nu 
țl-am greșit cu nimic...

Dâr el n’aude, nu vede, e nebun, — 
cu stânga o ține strîns de păr și ou drâpta 
o lovesce peste ochi, peste gură — fața 
Uincăi e numai sânge. Rada îu piciâre, ră- 
cjimată cu spatele de ușă, se îngâmfă de 
bărbăția feciorului și-l întărită ou vorba:

— Așa, să se învețe minte... ibovnic 
i-a trebuit ? Audi nerușinata..... cjiua în
amâcja mare!... Tot satul scie... mai mare 
ocara!...

IV.
— Audi, fă Mărandă, oe spune Safta 

Ilioia, că oi o’a bătut pe Ilinca ndstră de-a 
fost s’o omore bărbatu-s’o.

— Cum se pdte... când?
— Săptămâna 'trecută... Ci c’ar fi 

prins’o s6oră-sa cu Ghiță al Popii dela noi. 
Da stăi, femeiă h?i, unde-o pornescl așa 
ca o furtună? Mărando!... Vino, înapoi, 
c’om merge mâne împreună!... Tii... Ddrnne, 
ce ți-e ou ttebunu!...

Si Vasile se uită lung după ea cum 
sue cărarea într’e fugă. Fluerâ năcăjit, 
se soarpină în cap, ș’o lasă în plata lui 
Dumnedeu,

Sdrele scăpătâ după del, când Sma- 
randa eși din pădure. Ea o luâ de-adreptul 
prin viile omenilor. Nici odată nu i-se pă
ruse așa de lung drumul la MânzațI. Gân
durile ei neliniștite se descăroau în vorbe, 
pe oarl ea le rostia tare, în neștire. Numai 
când ajuDse la portă, simți cât era de os
tenită. Intr’un suflet alergase cale de trei 
oâsurl.

Ilinca mulgea vaca, Dinu ținea vi
țelul.

— Uite mama, d'ae Dinu mirat.
Uinca trase șiștarul de sub ugerul 

vacii, il puse de o parte, și, ștergându-și 
manile de pestelcă, alerga buourdsă îna

intea rnăsei, care se uită neliniștită, când 
la fiica-sa, când la giuere-so, și nu sciâ 
cum să încâpă vorba.

— Ei, voi ce-ațl mai făcut? Cum ați 
mai dus’o pe aici?

— Bine, slavă Domnului...
— Da ce am audit? că v’ațl sfădit, oă...
— Noi? Vai de mine, cine ți-a spus? 

Audi, Lincuțo, ce a mai scornit lumea!
— Ei, par’că mama crede, știe ea, că 

noi trăim bine.
Apoi Ilinca schimbă vorba, întrebă de 

tată-său, de oe mai e pe acasă. Smarandei 
par’că ’i s’a mai pus inima la loc. Spune, 
că îi e fdrne. Dinu alergă la cârciumă s’a- 
ducă o garafă de vin.

— Ilineuțo dragă, ia ședl colea, și 
spune-mi drept, oe-a fost?... eu am audit, 
că te-a bătut, e adevărat?'

— Da de unde, mamă? Ce asculți 
d-ta la minciunile omenilor?

— Vedl, fata mea, că și omenii nu stâr
nesc ei așa, pănă nu-i ceva... uite cum ai 
slăbit; ai tu ceva pe suflet, da nu vrei să 
spui. V’am vădut porta unsă cu păcură. 
Cine va făcut oi ara asta ?

— Nu sciu, mamă, oă și noi ne-am mi
rat, când am vădut...

Și nu vru Uinca în ruptul capului s& 
spue măsei traiul amărît, pe oare il ducea 
ou bărbatu-său. Așa i-a fost ei partea; ce 
să mai scie și părinții? Destul sufere ea^

La masă Smaranda cinsti cu ginere- 
său, și îl rugă, stăpânindu-șl plânsul, să-i 
fiă milă de fata ei, c’atâta a avut pe lu
me, și când șe uita la ea, ș’o vede cum a- 
slăbit, ’i se rupe inima.

— D’apoi a slăbit, că îi îngreunată,, 
dise intrând Rada, care ascultase la ușă, 
— și nu îi cu fecioru meu, s’o soii asta, e 
cu Ghiță al d-tale.. fi-ți-ar în baftă să-ți 
fiă, cuscră Smarandă, că mai bine nu ți-aș 
dice....

— Ia lasă, mamă și d-ta acu...
— Tu taci din gură prostule, — te-a- 

legat muerea la ochi, de rîd și cânii de
ține. Mi-e și soarbă să te mai văd... nu ți-i 
rușine coșcogemite omu, s’ajungă să-și bată 
muerea joc de tine...

— Da ce e asta, cumătră? întrebă 
Smaranda uimită; se făcuse galbenă, ca- 
turta de ceră, și încremenise cu lingura în. 
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Sutură,, închinând cumătrului, vărului, caș
ului, lui Dumnedeu și la totă lumea.

DedațI cu aceste obiceiuri străbune, 
ci că ne mai dăm sâmă de însemnătatea 
r, măcar-că ele sunt o puternică mărturiă 
nâmului nostru, căci arată, că suntem de 

iță vechiă, suntem urmașii adevărațt ai 
răbunilor noștri Romani, dela cari am 
îoștenit aceste obiceiuri.

Acest obiceiu de-a închina este tot 
^a de vechiu, ca și istoria. Grecii cei 
echî, a căror istoriă se întinde pănă pe 
i anul 1000 înainte de Christos, aveau 
biceiul, că dâcă venia la ei vre-un prie- 
en, acesta era întâmpinat cu un păhar de 
Sutură; se așezau cu toții rend, și apoi 
el mai bătrân lua vasul cu băutura în 
aână, arunca puțin pe pământ pentru cei 
norțl și pentru Ț)ei, apoi începea pe rând 
>ănă la cel din urmă. Fiă-care bea întru 
sănătatea vecinului său!

Străbunii noștri, Romanii cei vestiți, 
‘ăceau chiar așa, ca și Grecii, numai cât 
îi diceau: spre binele âspeluil Lucru firesc, 
?ă celă-l’alt îi răspundea de asemenea tot 
cu astfel de vorbe, căci la din contră era 
mare supărare.

A fost însă un împărat numit Carol 
cel Mare, care a oprit pe ostași de-a mai 
mchina, căci închinau de cele mai multe- 
orl pre mult.

După-ce s’a lățit creștinismul, mai la 
tete poporele creștine se lățise și obiceiul, 
de-a bea în onorea Sânților, Prea Curatei 
Vergure și alțl SânțI, al căror număr însă 
era tare mare, din care causă și rândul se 
întorcea adese-orl pe la cei adunați. Mai 
-târdiu s’a introdus datina, de-a bea la des
părțire și la alte întâmplări mai în- 
sămnate.

Cu timpul la datina acâsta s’a adău
gat și obiceiul de-a ține vorbiri în cinstea 
celui omenit. In contra datinei a acesteia 
însă s’au ridicat mai mulțl, scriind chiar și 
cărți, cu scopul, ca să-o stîrpescă.

Așa a scris o carte în contra acestui 
obicei germanul Schwarzenberg, încă la 
anul 1534.

Mai apoi s’a introdus și vorbiri pen
tru ospeții de față.

Acest obicei s’a născut la universita
tea din ^Oxford, în Anglia, între stu- 
dențime.

Mai pe urmă, în loc de-a închina și 
■a spune ceva din gură, s’a introdus cioc
nirea păharelor,

Francesii însă au fost cei dintâi, cari 
.au început a părăsi și acestă datină.

Vedem așa-deră, că datina de-a în
china în sănătatea cui-va este vechiă ca și 
lumea. Ea a fost dată nouă de străbunii 
noștri din Italia și poporul român a păs- 
trat’o cu scumpătate pănă în cjiua de ac}I.

*
Ani nestoriani.

Pe basa celor mai nouă date statis
tice din Francia, s’a putut oonstata, că în 
aceea țâră trăeso de present 213 indivizi, 
cari au trecut peste etatea de 100 ani, și 

adecă 66 bărbați și 147 femei. Dintre băr
bați numai 11 au trăit necăsătoriți, pe 
oând dintre femei au rămas nemăritate 33. 
Este interesant, oă dintre femeile văduve 
numai 39 au rămas și mai departe în vă- 
duviă, pe oând 102 și-au căutat mângăere 
într’o nouă căsătoriă.

CăJ-endarixlii sâptâmâneL

IULIE are 31 flile. CUPTOR.

pilele

Dam. 
Lini 
Marți
Mer.
Jo., 
Vin.
Sâtn.

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

30 S. ap. S. și Silv.
31 S. și d. Eudoch.

1 Desgropare sf. f
2 Ad. most. s. Stef.
3 C. păr. Isachie,
4 Ss. 7 mart, de Ef.
5 S. m. Eusigiu

11 Herman
12 Clara
13 Clara
14 Eusebius
15 t Ad. Prea M.
16 Rochu B.
17 Liberat

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.
Din August st. n. 1895

Cursul la bursa din Viena.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta ei 

trlaoă.

fl. cr.

1H. L. ( cei mai frumos
1

5 50
5} Grâu < mijlociu . . 5 —

(mai slab . . 4 80
Grâu mestecat . . 3 60
„ 1 frumosă 3 50n 

n S6oară l mijlooiă . 3 —
_ 1 frumos , 3 70n

u Urz l mijlooiu . 3 40
„ ( frumos

78 i mijlociu
3 40

Cuouruz.................... 5 —
Mălaiu.................... 8 20
Mazăre . . . . . 5 80
Linte................... 6 80
Fasole.................... 5 80
Sămânță de in . . 10 —

, ii Sămânță de oânepă 4 80
Cartofi.................... 1 20
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
«1 Carnea de porc . . — 52

Carnea de berbece — 32
Său de vită prdspăt 21

100 kil. Său de vită topit 32 —

Din 9 August 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.10
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2®/0 . 124.60
Impr. oăil. fer. ung. în argint4t/2% 102.75 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 157.75
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 145.75 
Renta de hârtie austr................. 190.—
Renta de argint auBtr..................190 —
Renta de aur austr................................. 123.20
Losurî din 1860 .......................... 154.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1667.— 
Aoții de-aleBăncei ung. de credit. 487.50 
Acții de-ale Bănoei austr. de oredit. 398.50 
Napoleondorî.................................. 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista........................  . 121.60

Paris vista...................................... 48.12y2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.01
Note italiene.................................. 45.65

Cursul pieței Brașov.
Din 10 August 1895.

Bancnote rom. Câmp. 9.58 Vând. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vând. 9.56
Napoleon-d’ori Camp. 9.60 Vând. 9.62
Galbeni Cump. 5.64 Vâod. 5.68
Mărol germane Cump. 59.- Vând.
Ruble rusescl Cump. 129.— Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 10.82 Vând.
Scris, fono. Albina 5°/() 100.75 Vând. 101.75

Târguifl de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

5 Aug. de 30.516 capete, la 6 Aug. au 
întrat 150.— oapete și au eșit 329, rămâ
nând la 7 Aug. un număr de 30.337 capete.

Se notâză marfa: nugurdscă veche, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
49.— or. pănă la 50.— cr., de mijloc dela 
48.— or. pănă la 49.— or. ușâră dela 
48.— cr. pănă la 49.— or.

Marfă țerăuescă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloo dela —.— cr. 
pănă la-----cr. u ș 6 ră dela — or.
pănă la------ or.

Proprietar: 0r. Aurel Mureșiaiiii. 
Redactor responsabil: SregaHu i^aiop.
—-------————"

Henneberg-Seide
— nur dd?f, menu bircft ab meinen ^abrifen 
bețogen, — fdnpart, tneifs unb farbig, non 
35 kr. bis II. 14.65 p. ZRefer — 
glaft, geftreift, farrierf, gemufierf, Damaffe 
etc. (ca. 240 nerfdp Q)ual. unb 2000 nerfd?. 
^arben, Deff'iins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZRufter umgețenb. Doppeltcs 
23riefporto nad) ber Sdpnei;.

Seidcw-Fakriken
<2. EiEOEKEKG

1- (k. u. k. Hofl.) Suriei*.

N-ral 94—1895

Concurs.
Pentru darea în îngrijire a 

Internatului Gr. Christurian, 
în care se întrețin cu cost, lo
cuință și spălat patru școlari 
dela șcdlele medii române ort. răs. 
din Brașov, se publică concurs 
pentru facerea de oferte.

Oferenții, cart trebue se fiă fa
milii române de bună reputațiune 
din Scheiu (pot concura și cei din 
cetatea internă a Brașovului) au se 
adreseze ofertele lor la Comitetul 
parochial al Bisericii Sf. Nicolae din 
Scheiu, pănă la 15 August 1895 0. v.

Brașov, 15 Iulie 1895.
Comitetul parochial al Bisericei ro

mâne ort. res. dela Sf. Nicolae în Brașov.
David Almăsan, Arsenic Vlaicu,

președinte. secretar.

w Se caută "W
Un învețăcel în etate de 14 

ani, absolvat de șcdla normală, seu 
capitală, și care cunâsce cel puțin 
una din. limbile străine, care se pri- 
mesce numai de cât în prăvălia de 
manufactură a subscrisului.

Orăștie, (Szâszvăros) 1895. 
loan Lăzăroiu, 

comersant.
©ooooooooooooooo» 
Nr. 392-1895.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de în- 

vețător-dirigent la șc61a centrală gră- 
nițerescă din Mărgineni, comita
tul Făgărașului, pre lângă un salar 
anual de 300 fi., apoi cuartir și lem
ne de toc, prin acesta cu terminul 
pănă la 24 August st. n. a. c. se 
escrie concurs.

Reflectanții sâ-și trimită supli- 
cele instruate cu documentele pre
scrise de lege la

Comitntul administrativ de fondul 
și școlelor centrale grănițeresci din 
fostul regiment român l.

Sibiiu, în 8 August 1895, 
759,1-2

Nu se mai oferă
în viată nici-odată oeasia 

ca numai ■FI 49^ fă se 
pentru cumpere

© colecție splexidid-ă, d.e
10 

hcățî
S. 125

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

peni 
Kisi-

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

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

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

2 nasturi de 
manjete, aurii 

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

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

d’aură.
Tete aceste 10 obiocte practice costă 

la olaltă numai fl. 4.35 er. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

mână. Ilinca pusese oohii în pământ, și sta 
mută, aiurită de spaimă. Dinu er începea 
s’o credă vinovată, și âr sirnția, că îi vine 
nebunia...

— O aucjl? Se face, că nu scie, sfânta 1 
Ehei, te-am aflat eu lelițo, nu te teme, că 
,nu-i Rada așa de prostă, cum chitești...

— Ilinco! vorbesce, mamă, pentru 
Dumnezeu, fă-me să pricep, oe-i asta...

— Of, mamă, eu am să înebuneso 
.aici... îmi'vine să iau câmpii... Și puindu-șl 
amândouă mânile în cap, începu să plângă 
•eu hohot, și să-și smulgă părul. Smaranda 
nu mai putu răbda.

— Lasă-1 draoului, fata mamei, și hai 
aoasă, decă...

Mu îșl isprăvi vorba, că Dinu o plesni 
cu palma peste gură, de-o năpădi sângele. 
Ea dete un țipăt, un răonet, ca de fiară, și 
•se repecji cu unghiile să-i sootă ochii, dâr 
căcju amețită de lovituri; Rada și Dinu tă- 
bărîseră pe ea și-i cărau la pumni, Ilinoa 
striga afară cât o lua gura : Tâlharii, săriți 
•omeni buni... omoră pe mama, săriți o’o 
«omoră !

Megieșii alergau jsăpăoițl, ograda se 

umplea de lume; copii speriațl din somn, 
se țineau de fusta mamelor și plângeau, în 
ușă era o îmbulzâlă de-nu mai puteai stră
bate, și în casă un amestec de strigăte pri
pite, neînțelese.

Dâr unde-i Ilinca?
Cine să se mai gândâscă la nenoro

cita de ea, în huetul și bezna acestei nopți 
îngrozitore! C’o hotărîre de nebun, ea luâ 
funia din odrnele vâcei, făcu un laț, și-l 
trecu pe după gât, se uroă în nuoul din 
spatele casei, lega bine de o oracă grosă 
oapătul oelalalt al funiei, smuoi de câteva- 
orl, ca să înceroe nodul, apoi îșl făcfi oruce, 
îșl strînse lațul la gât, și îșl dete drumul 
în aer.

Biata Smaranda, cu părul smuls se 
svîrcolea în mulțime... o duceau la cum- 
nață-sa Catrina.

— Ilinco! Unde-i Ilinouța mea?...
Și glasul ei se depărta, se pierdea în 

ndpte, sfâșietor, sinistru, ca un bocet de 
morte.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință, că sub

scrisa eforiă a șcdlelor centrale ro
mâne gr. or. din Brașov, voesce se 
ven(|ă pe cale de oiert hotelul numit 
„Trei husarî“ dela baia Csik-Tusnâd.

Se iau în considerație numai 
oferte de peste 10,000 florini.

Amatorii sunt rugați a-șl înainta 
ofertele provăcjute cu un vadiu de 
100 fi. v. a. pănă la (ți^a de 25 
August anul. c. la brele 12 a. m. la 
cancelaria eforiei șcdlelor centrale 
române gr. or. din Brașov, ce se află 
în edificiul gimnasiului.

Ofertul are se cuprindă dechia- 
rațiunea, că oferentul a cetit și cu- 
nâsce condițiile de vencjare.

Aceste condiții stau la disposiție 
pentru informațiune în cancelaria 
eforiei școlelor în cesurile 9—11 a. in. 
și 3—5 d. a. în fiă-care cji pănă la 
terminul amintit.

Brașov, în 15 Iulie 1895 st. v.
Eforia școlelor rom. centrale 

756,1-3 gr. or. din Brașov.

Numai fi. 6
costă nou inventatul optic-achromatic

aparat de fotoirafiă „EDISON“
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din fote siste
mele pănă acuin inven
tate.

,.JE<Iisoi!>" dă ga
ranta cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Ori 
și cine pote cu acest 

aparat, fără a avea ounosciințe preala
bile, a scote fotografii escelente. Este es- 
chisă ori și ce nesuccedere.

Cu „Edison“ se pot lua foto
grafii la moment, este dâr forte potri
vit pentru Turiști, Pictori iubitori 
de natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernâla de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile foto
grafice costă complet împreună, cu es- 
plicărî lesne de înțeles, fl. 6.

Pentru Austro-Ungaria se vinde 
numai la

Alfred Fischer,
WIEN I. Adlergasse 12.

750,3—4 Espetlare cu rambursă.
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Nrul 45-1895.

Concurs.
Pentru ocuparea în mod pro- 

visor a postului de conduce- 
t d r e la ș c d 1 a froebeliană a 
Bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov (Scheiu) se publică con
curg cu termen de 30 tjile dela prima 
publicare.

Concurentele la acest post vor 
documenta: q

1) Că sunt .române gr. or.
2) Că au absolvat cu succes o 

șcdlă civilă de fete, adu alt institut 
echivalent.

3) Că au absolvat cursul de con- 
ducetore de grădini de copii la o 
șcdlă publică și au obținut diploma

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-UiiOT.

i

Orele de cassă dela 8—fi

l 
H

& 
fii-p
0

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

jrilllBSCB depuneri spre fructificare |]fi do 
netto, solvinda însăși darea de interese;

SCOIlte polițe comerciale CU
JCCOMil împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari C]| fiț'
rlntinhifln j*x x x sub cele mai avantagioseMMI! credite in cont corrent cond^m;

fflfb împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6°^

urnite și Mrtii de valors

Giro-Conto
la. 7oa.zi.ca, 

Austro-Ungară.k£

Cec-Conto
la, postă
Nr. 505. 

a£

9 1

enumera și mie
indigene și străine, in specială de cele românescl; 

râmi» “ier: codne, escoiupteza 
■jăra sS£i cnjm te M române; 
fetea 
esecnta î
A

!

5
pe piețele din țeră și 
streinătate,
inrinn sub cele mai ief- 
Idllud tine condițiunl; 

de depou, miX' 
său strada (sării Mr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
ac6sta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

nnimnnnn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnpti 
jJlllllOubU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului IU

Denlru asigurări jș O s“e’ p“rti- 
Onorabileloru administration! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei11 
ale eăroria nipone se reseuinperă semestrului fără miei o 

detragere, și cari se află <Ie vemfare în cursul dilei a l»ui-sei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO șl 3000 de corone. 
Compnrendu cursurile și produsultk celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totii dreptulu, că

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°0 
suntu a<|i relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foiicierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.

■ r

HI

de calificațiune conform prescriseloi 
legii.

4) In fine se dea declarațiune 
că se vor supune tuturor disposițiu- 
nilor presente și viitdre ale organe
lor nostre bisericescl.

Emolumentele împreunate cu 
acest post sunt: Letă anuală de fl. 
400 — și bani de cuartir fl. 60. —

Suplicele se vor adresa Preșe
dintelui Comitetului parochial al 
Bisericei St. Nicolae din Brașov 
(Scheiu).

Brașov, 8 Aprilie 1895.
Comitetul parochial al Bisericei ro

mâne ort. res. dela Sf. Nicolae în Brașov.
David Almășan, Arsenic Vlaicu,

președinte. 3 secretar.

Cassa de bancă, comisione 
si de schimb

Telefon
Mr. 90.NUSSBĂCHER & BEER

BRASOV.
Avem ondre a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 

și transacțiile de bancă și anume:

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

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul di lei*
APIirflrilll RVRHQ11T1 Panâ la 85% din valorea cursului pe hârtii de 
lluUllldlll di d 11 u 111 1 valore ale statului, scrisuri' fonciare și priorități;

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

Rescumperăm fără nici o detragere tot-feliul de cupone. 

Escortăm nouțe «mie și Mim tesso îyft 
tdte piețele Europei cum și transociene.

JESiherâm Checuri cu provisione mici pe tdte piețele comerciale. 

Primim ăowi 5 °|0
Pentru plasarea sSgiarâ de capitale .recomandăm scri

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

Acifllipom iefti11 lnnnpi la tragerea cu câștigul cel mai
D-ijl&dldill ori și ce luullll mic, pentru diferența cursului.
Aflând u-ne în relații strîase cu IFiiiaia Transilvană a 

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

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii conaciențiose în afacere 
de bancă și prin corespondență. 7Qg [i. [r

Promese la 
tote tragerile 

de loteria.

Revisie 
de 3©stări 
= gratis. =

“nir4
-i

HERCULESFURDO, (UNGARIA).
— Stațiune de Cale ferată, Poștă și Telegraf. — 

Sezx-vL22CLite tlxerxxxe 
de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 55° C.

începutul Sesonului la i Wiaiu.
Loc de cură climatică, ,— Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez-vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și focuri de escuraiuni. — Climă favorabilă. — Situațiu- 

scutită de vent. — Aer ozonic și liber de praf. — PalaturI 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Variete.)

Medici români.
SW*  Consnltațiuni în tote limbile Europene. "ȘJSgJ

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunerene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000.

ne 
de
ne

708,8-8

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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