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Adunarea Asociațiunei.

Toți aceia dintre noi, pe cari 
timpul și împrejurările i-au iertat se 
participe la adunarea generală din 
anul acesta a Asociațiunei transil
vane pentru literatura română și 
cultura poporului român, ce s’a 
ținut la Blașiu în cjilele de 15 (27) 
și 16 (28) August, au trebuit se se 
îe’ntdrcă la vetrele lor cu con
vingerea, că între Românii ardeleni 
este încă viuă flacăra iubirei pentru 
limba și cultura lor națională.

Ac6sta este în scurte cuvinte 
impresiunea, cu care ne-am întors 
dela adunarea dela Blașiu.

A fost mare și imposantă acesta 
adunare, cum de mult nu s’a mai 
vecjut în -s eța culturală a poporului 
român de dincdce de Carpați. Ro
mâni din tote unghiurile grăbiră la 
acest punct de întrunire, unde frați 
între frați aveau se-și dea sema des
pre ceea ce au făcut în decursul 
unui an pentru cultura națională a 
poporului român și, pov6țuindu-se 
împrumutat, se lucreze cu puteri 
unite pentru înaintarea culturei nos- 
tre naționale, dela a căreia înflorire 
aternă viitorul poporului românesc.

Atențiunea, cu care au fost ur
mărite tdte ședințele adunărei din 
partea numeroșilor membri, cum și 
discuțiunile vii și animate ale aces
tora, ne fac se sperăm, că prin adu
narea dela Blașiu, interesul față de 
causa culturei naționale a poporului 
româu, care în anii din urmă părea 
a fi slăbit într’un mod atât de du
reros, acum șl-a reluat aventul mult 
dorit de odinibră, care avent for- 
m6ză temelia speranțelor viitorului 
nostru național.

Ce bine ar fi, decă ar înțelege 
odată toți Românii cu inima la loc, 
că în vremile de a<ji nu este pentru 
un popor nici o causă în lume atât 
de însemnată, ca și causa culturei 
lui naționale, căci pe acesta se ba-

seză nu numai bunăstarea și înflori
rea, ci și însă-sî' vi6ța poporelor. 
Belgienii, Olandesii, Elvețianii sunt 
popore mici și cu tbte acestea, fiind 
înaintați în cultură, j6că un rol mare 
față cu alte popâre, ce sunt de sute 
de ori mai numărose decât ei.

Popârele trăesc și se înalță as- 
tăcjl numai prin cultura lor națio
nală. Acbsta e singura armă, prin 
care un popor pdte resbi acți cu suc
ces prin orî-ce ispite de desnațio- 
nalisare. De aceea c|icem și am (ți0 
întot-d6una, că acum, când trăim în
tr’un timp atât de critic și plin de 
ispite pentru noi, totă inteligența 
română e datdre se dea tributul său 
la marea operă a culturei nbstre 
naționale, care pentru Românii ar
deleni este representată astăcjl în 
primul loc prin Asociațiunea tran
silvană.

Ajute bunul Dumnezeu, ca in
teresul tuturor Românilor față cu 
acGstă Asociațiune să crescă de acjl 
înainte cum n’a mai crescut pănă 
acum, er adunarea dela Blașiu se 
fiă prevestitorul unei noue ere de 
înflorire pentru acăstă mărăță insti- 
tuțiune culturală a nbstră!

Decursul adunărei.

încă de Luni sosiră la Blașiu o mul
țime de ospețî, printre cari comitetul cen
tral din Sibiiu al Asuciețiunei, în frunte cu 
vice-președintele Dr. Uarion Pușcariu, Par 
tenie Cosma și ceialalțl membri ai comite
tului. La gară ’i s’a făcut comitetului o 
primire frumosă, eșindu-i spre intimpinare 
un număr frumos de fruntași români din 
Blașiu, în frunte ou președintele Asooiațiu- 
nei Ioan M. Moldovan și alții. Dela gară 
fură oondușl în oraș, urmați de un șir^mai 
lung de trăsuri, în frunte cu trăsura cu pa
tru cai a Escelenței Sale Metropolitului 
Mihalyi, în care mergea vice-președinteie 
Pușcariu însoțit de președintele Moldovan. 
Săra urmă o cină comună la otelul „Uni- 
versu, unde se întruniră 2 — 300 persdne. 
A lost o seră prea plăcută acdsta pentru 
număroșii ospețî, dintre cari mulțl se vă- 
4ură aci pentru întâia-dră, făcând cunos- 
oință unii cu alții.

In 4iua următore, Marți, se săvîrși 
cu pompă serviciul divin în biserica cate
drală prin Escelența Sa Metropolitul, înso
țit de 14 preoți, după care urmă deschi
derea ședinței prime în marea sală de gim
nastică a gimnasiului român. Pănă în acest 
timp, număr mare de dspețl sosi din tote 
părțile, așa că sala ședințelor era plină.

După orele 10 președintele Ion M. 
Moldovan deschise ședința prin frumosul 
discurs de pe pagina a doua, pe care-1 pu- 
blioăm și pentru cetitorii fdiei ndstre de 
Dumineoa. Acest discurs a fost de mai 
multe-orl întrerupt de însuflețite urări de 
„să trăescă“. Urmă apoi darea de sdmă a 
comitetului, din care însemnăm următdrele :

Tote hotărîrile adunărei generale din 
anul trecut Comitetul le-a dus în deplinire 
ou acurateță și consciențiositate. Șcdla oi- 
vilă de fete ou internat (din Sibiiu) a Aso- 
oiațiunei înaintdză mereu, fiind oeroetată 
anul trecut de 90 eleve, dr în internat au 
fost adăpostite 64. Averea șcdlei de-ase- 
menea se sporesoe din an în an.

Venitele fondului general al Asociațiu
nei în 1894 au fost 15,197 fl.; cheltuelile: 
8,781 fl., au rămas în cassă așa-der 6415 
fl. Averea fondului general a fost la finea 
anului 131,528 fl. și 85,000 lei. Averea to
tală administrată de Asociațiune: 157,733 
fl. și 85,000 lei. Fondul „George BarițiuM 
este a4l de 3411 fl. 16 or.

I undațiunl și daruri pentru Asooia- 
țiuns au făcut în anul trecut: 1) D na 
Zinca Boman din Făgăraș, amăsurat testa
mentului fericitului său soț loan Roman, a 
inoeput să dea în fiă-care an câte 120 fl. 
pentru a-se împărți din acești bani două 
stipendii de câte 60 fl. pentru școlari gim- 
nasiall, dr capitalul fundațional s’a obligat 
a-1 intabula pentru Asociațiune pe oasele 
sale dm Făgăraș. — Ferioitul George Filep 
din Tășnad a testat Asociațiunei 20,000 fl. 
— Institutul de credit și economii „Albina- 
din Sibiiu a dăruit și în aoest an pentru 
ajutorarea școlei Asociațiunei și a elevelor 
ei ÎOUO fl. — Dl Parteme Cosma, directorul 
„Albinei11, a colectat pentru trebuințele 
șoolei aprope 1200 fl. — Dl Eugen Crișan, 
mare proprietar în Reghinul săsesc, a dă
ruit pentru școlă 100 fl. — Dl Grego tu 
Venter, advocat în Arad, tot pentru șoola 
Asociațiunei 50 fl.

Membrii Asociațiunei au fost: funda
tori 73, pe vieță 162, ou taxe anuale de 
oâte 5 fl. 714, dintre oarl însă numai 412 
au plătit taxele pentru anul 1894. Acdsta 
e destul de trist, căci dintr’un număr așa 
mare de Români, câți Buutem noi, ar tre-

bui să avem cel puțin câte-va mii de 
membri.

Dintre despărfânintele Asociațiunei mai 
rău s’au purtat: Agnita, Betlân, Ciachi- 
Gârbou, Deeș, Elisabetopole, Gherla, Mo- 
ciu și Treiscaune, cari n’au dat nial un 
sămn de viâță.

După cetirea acestui raport, urmă ale
gerea mai multor comisiunl și se făcură 
din partea membrilor mai multe propuneri, 
cari tdte s’au predat oomisiunilor pentru 
studiare. La urmă se cetiră două diserta- 
țiunl frumâse, după oarl se sfîrși ședința 
întâia.

Dela început pănă Ia sfîrșit luâ parte 
la acdstă ședință și Esoelența Sa Metropo
litul, oare atât la intrarea în sală, cât și la 
eșire a fost întimpinat ou sgomotdse stri
gări de „să trădscă“.

Urmă un banohet mare la otelul ro
mânesc „Univers“, unde se ținură multe și 
frumâse toasturi. Primul toast l’a ținut pre
ședintele Moldovan pentru Maiestatea Sa; 
tot președintele a toastat apoi pentru Me
tropolitul Mihalyi. Metropolitul rosti după 
asta un frumos toast pentru Asociațiune, 
pentru președinte și pentru comitetul ei. 
Toastul acesta a fost ascultat ou deosebită 
plăoere, făoându-i-se Esoelenței Sale mari 
ova ți uni. Se mai rostiră multe alte toasturi, 
oarl de oarl mai frumâse.

Sâra a urmat un concert, oum nu s’a 
mai pomenit la Românii din Ardeal pdte 
niol-odată. Peste 1000 persâne luară parte 
la concert. D-l lacob Mureșianu, distinsul 
compositor român, ou olassica sa operă 
„Mănăstirea de Argeș* a Btors admirtațiu- 
nea tuturor și a făcut onore Românilor, 
oarl pănă aoum n’au avut o asemenea 
operă. D-lui lacob Mureșianu ’i s’au făcut 
de repețite-orl ovațiunl mari.

In 4iua a doua urma altă ședință, în 
care se aduseră mai multe hotărîrl frumose 
și s’a reales oomitetul pe un nou period 
dp trei ani, după am64l s’au continuat șe
dințele pănă la 8 dre, oând s’a închis adu
narea prin sgomotdse urări de „să trăiască11 
la adresa președintelui și a comitetului.

Sera urmă un bal străluoit, âr a treia 
4i se făcu o escursiune in „Bercul Metro
politan11, sdra se dete încă un conoert, 
după care mai urmă un bal la otelul „Uni
vers11, cu care se încheiară aoeste frumOse 
serbări, cari vor rămâne neuitate de toți 
aceia, câți au luat parte la ele.

FOILETONUL „GAZ. THAN 8. ‘ suflarea și că sugrumat par’că, i-se usca tot 
mai mult gâtul.

Repede îșl lăpădâ căciula, îșl des- 
cheiă peptarul și ștergându-șl fruntea de 
sudore, se răzimâ* de un copac și rămase 
perdut cu privirea în zare, pănă se simți 
picurându-i lacrime de-alungul obrazului și 
părul i-se resfira de-o bore de vent.

Sărac, ddr îndemânatec și chipeș 
de cum eșise din oste, se însurase cu Mărica, 
fata pîrcălabului Stoian, frumosă și cu dare 
de mână, așa că toți îl fericeau pentru no
rocul lui. Cinci ani, cât lucrase la curte, 
trăise bine, din plin, și nu dusese grijă de 
nimio. Totu-șl, o singură mâhnire îi turbu
rase sufletul: nu-i trăiau copiii și copiii îi 
erau dragi. In copii îșl punea el deplina 
fericire!

Cum însă era tînăr, nu se birui de 
așa nevoiă, ci cu credință și cuget curat 
îșl alină durerea și simți mângăere. De alt
fel, nădejdea nu-i fusese deșartă, căci de 
trei ani, de când se așe4ase pădurar la 
DălhăuțI, D-4eu îi dăruise o fetică dulce 
și mândră, ca mă-sa, bună și vidie ca den
sul. Și o iubiau ! și o păzeau! fiindu-le sin
gura și cea mai scumpă a lor comoră.

Plăpîndă cum era, nu-i călcau picid- |

rele prin rouă dimineții, nici apusul sore
lui n’o prindea pe afară. Descântată de 
deochi, de cum un om strein se uita la 
densa, purta la gât un șir de noduri legate 
pe sfdră de lînă albă — la cele 12 Evan
ghelii din Joia mare — ca s’o apere de 
friguri. Și între sprîncene benghiu de pă
mânt luat din talpa piciorului — să nu se 
lipdscă vrajă de densa; dr în scăldătdre, 
bunioă-sa Lunea și mamă-sa Vinerea, îi 
puneau flore de nalbă, busuioc și frundă 
de nuc, să-i fiă blândă firea și trupul 
vîrtos.

Printr’o ciudată îmbinare de taine ale 
făpturii, din el și nevastă-sa, amândoi voi
nici și plini de vieță, eșiau copii sdrbezl și 
bolnăvicioși.

Ddcă se învoise el, meșteșugar, să pă- 
răsescă curtea, unde avea odihnă și belșug, 
pentru slujba trudnică și singuratecă dela 
pădure, o făcuse, mai mult, din încredin
țarea, că acolo traiul e mai prielnic copii
lor, și fiind-că i-se sfîșia inima, când se 
gândea, că la părinți fusese șâpte frați și 
că el nu avea parte de odraslă. Copiii, cei 
dintâiu, îi muriau încă din fașă, numai co
pila acdsta le trăia și de sănătatea, de

vieța ei, le atîrna lor pacea și norocul 
în casă.

Cu bună căutare, cu pază, tote le 
mersese pănă atunci după vreme, ddr dela 
o vreme fata începuse a tînji și slăbea vă- 
4end cu oohii. Ba, c’or fi dinții, ba, că 
cresce, ori mănâncă prd mult, seu nu mă
nâncă de ajuns, că e una, că e alta; fiă- 
care le spunea ce socotea, dându-le sfat și 
ldcurl, ori mai înbărbătându-i, căci se ofi
leau și dânșii, pe 4i ce mergea boia ei 
înainte.

— Lasă, după Paște, când or înflori 
pomii și s’o îmbrăca pădurea, le spusese 
Popa Stan din Faraone, care-i cununase 
și-i iubia de mici copii, o să vă venițl cu 
toții în fire și o să bem dr pelin pe drbă 
verde în poiană la noi, că bun e D-4eu și 
primă-vara multe minuni face, cu sorele și 
cu mugurii ei!...

— Să-ți fiă vorba aurită, într’un ces 
bun, taică părinte, răspunseseră ei, ou un 
palid zîmbet pe buze, ddr cu îndoiala în 
inimă, căci le era și frică să mai înfiripeze 
vre-o dorință pentru viitor.

Și Pascele veniră cu flori, cu sbre, cu 
frun4e ver4l, și fetica începu să mdrgă spre 
bine, piua întregă ședea pe-o scorță la

Isprava lui Pandur.
De Ascanio.

La mijlocul costei, Pintea puse pușca 
jos, scăpări cât-va din amnar, căci iasca 
era jilavă, și-și aprinse luleua, apoi cău
tând împrejur și nezărindu-șl cânele, puse 
două degete în gură, fluerâ subțire și tre
murat de mai multe-orl, ddr văcjend, că nu 
vine, prinse a striga năcăjit: „Pandur! 
Pandur!“... glasul lui singur îi dădea răs
puns din depărtarea codrului...

— Er șl-o fi prilejit haita drum la 
moș Stoian, cjise el pornind în sus, ori s’o 
fi furișat în casă lângă copilă... Copila!.... 
și un oftat, scos din adânc, se risipi cu un 
nor albicios de fum.

Fără voiă se opri și întorcendu-șl ca
pul, privi îndelung spre poiana din vale, 
unde casa lui nouă, încunjurată de meri, 
de cireși și de lilieci, plini de flori albe 
și trandafirii, resărea luminosă, în bătaia 
atunci ardătore — q, sorelui de April.

11 munceau gândurile. Cuprins de-o 
neînțeldsă obosdlă simția, că i-se taiă ră-
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Discursul de deschidere.
al președintelui I. M. Moldovan, rostit in adu

narea dela Blașiu a Asociațiunei în cțvua
de 15 (27) August c. 1

Onorată adunare! In timpul din 
urmă s’a observat o viuă interesare 
de Asociațiunea nostră, în t6te re
giunile terei locuite de Români. Nu 
merul membrilor ei — deși încă pe 
departe nu atinge suma aceea, ce 
se pote aștepta cu dreptul — s’a 
sporit în mod considerabil. Despăr- 
țemintele create de mulți ani, cu 
greutate mare puse în activitate acum 
funcționeză mai pe tot locul nu nu
mai în centrele lor, dâră unele chiar 
și prin comune singuratice. Ele ra
mifică din ce în ce mai mult pul- 
sațiunile, ce sunt chiămate a-le duce 
pănă în cele mai depărtate unghiuri, 
și a-le țină vii și sănetbse în legă
tură continuă cu centrul. Adunările 
lor, cel puțin în cașuri și locuri sin
guratice, sunt cercetate forte bine, 
așa cât ele încep a corespunde des- 
tinațiunii lor importante. Crescând 
acestă interesare și generalisându-se 
în tot ținutul lecuit de Români, peste 
câți-va ani vom ajunge la țînta pre- 
fiptă acestei instituțiunl. Der spre 
acesta se recere lucrare stăruitore 
și fbrte încordată, pentru-că masele 
mari în genere sunt conservative, 
âră poporul român în special ține, 
ca fierul, la cele erefite, și întâm
pină cu neîncredere ori-ce inovațiunl.

E bună însușirea acesta a Ro
mânului, pentru-eă ea îl ține în 
ființa sa și îl apără în contra smă- 
cinărilor; numai cât ea de multe 
ori pune pedeci grele și progresului 
în cele bune și salutare.

Altă operațiune îmbucurătore în 
viăța cea domolă a Asociațiunei nâs- 
tre este aceea, că afacerile ei au în
ceput a-se discuta viu și cu interes 
nu numai în cercuri private, ci și în 
publicitate. Puteri nouă se adună în 
giurul ei, ’i-se angageză cu mare ze) 
și îi promit concursul lor viguros. 
Vederile asupra mijlâcelor nu putem 
cjice, că s’au schimbat: dâră ele s’au 
lămurit și clarificat mult în timpul 
din urmă.

Chiar și cu referință la norma 
tivul reuniunei acesteia s’a simțit 
lipsa de a iaee unele schimbări, prin 
cari se i-se asecureze funcționarea 
mai promptă și mai corăspumțetore.

Pe lângă aceea, fiind în statute 
unele espresiunl și determinări, ce 
nu stau în consonanță cu raporturile 
schimbate ale vieții publice de stat, 
din parte competentă s’a cerut mo
dificarea și Introducerea altor dis-

posițiuni după stările faptice și drep
tul public de acum.

Deci organul esecutiv al Aso
ciațiunei acum împlinesce mandatul 
adunării generale din 1892, satisface 
tot-odată provocării înaltului regim 
și presentâză onorabilei adunărei, pe 
lângă raporturile despre mersul afa
cerilor, cari vor fi obiect de discu- 
țiune și decidere, — precum au lost 
dela întemeierea Asociațiunei în fiă- 
care an, — și un proiect de modi
ficare a statutelor, ca așa ele se fiă 
aduse în consonanță cu dreptul pu
blic, er de altă parte se fiă mai 
clare și se ne asecureze mai deplin 
mersul regulat spre scopul prefipt.

E învederat, că cu deosebire 
prin acest punct al programei sale, 
adunarea presentă devine fdrte in
teresantă și epocală în vieța Aso
ciațiunei, pentru-că ea are se decidă 
și asupra unor determinări din sta
tute, ce i-se presentâză modificate 
nu numai după formă, dâră și după 
cuprins.

Cu atât simțim cu toții bucu
riă mai mare, când vedem adunată 
aici o corână de membiii atât de 
numerâsă și public atât de frumos, 
frați cu inimă aprinsă, plină de zel 
pentru binele public, cari au con- 
cuis nu numai din ținutul mai apro
piat, dâră și din regiuni depărtate, 
spre a-șl uni puterile și spre a lu
cra împreună.

Onorată Adunare! Dâcă vom 
cumpăni serios mulțimea lipselor, ce 
ne împresură; dâcă vom considera 
cât de multe și varie sunt terenu
rile, cari reclamă în med imperios 
aplicarea puterilor și a activității 
nostre; dâcă vom adauge cătra aces
tea împrejurările grele, în cari ne 
aflăm: judecând drept, vom trebui să 
recunoscem. că bune și dulci sunt 
fructele acelea, cari ni-le a produs 
Asociațiunea pănă aici. Dâr ele sunt 
puține, de aceea nu prea suntem 
mulțămițî cu avântul, ce societatea 
nostră a luat dela începutul seu și 
pănă aeji.

Pentru aceia dintre noi, cari 
judecă astfel, corectivul este indicat 
de sine: se punem umărul cu toții, 
se lucrăm cu inie cu mare, bătrâni 
și tineri întru înțelegerea trățâscă, 
unul fiă-care după măsura puterilor 
sale, — și fructele vor deveni din 
ce în ce mai numerose, vor câștiga 
crescere și desvoltare.

Divisiunile ivite pe alte terenuri, 
și pdte și îndreptățite din anumite 
considerări, pe terenul acesta să 
lipsâscă, și Asociațiunea va prospera. 
Vă salut din inimă pe toți, și cu 
acâsta declar adunarea ei generală 
de deschisă. ■

Matricialele de stat.
Ministrul de interne a dat o ordina- 

țiune-oiroulară cătră tote municipiile oomi- 
tatense, ordinațiune privitâre la matrioulele 
de stat, și adecă cu privire la înștiințarea 
nascerilor și a deceselor, a cărei neobservare 
va fi pedepsită. Pentru-oa fiă-oine să aibă 
cunosoință despre îndatoririle, pe oarl le 
are în acestă privință, ministrul a ordonat, 
ca publicafiunea, pe care o facem ș1 noi 
cunoscută publicului mai la vale, să fiă afi
șată în tâte comunele comitatelor la casa 
comunală și în localitățile tuturor purtăto
rilor de matricule de prin oomitate. Mai 
departe a ordouat, ca amintita publicațiune 
să se cetâsoă cu glas respicat și să se es- 
plice de cătră toți primarii publicului de 
prin comune, adunat la primării în filele 
de 1, 8, 15, 22 și 29 Septemvre n.

Publieațiunea amintită conține urmă- 
târele puncte:

1) Îndatoriri de înștiințare.
Nascerile și deeesela, începând cu 1 

Octomvre 1. c., trebue să se înseiințeze pur
tătorilor matriculelor de stat,

Fiă-care cas de nascere său de morte 
trebue însciințat la acel purtător de matri
cule de stat, în al cărui cerc s’a întâmplat 
cașul. Cașurile de nascere sâu morte, în
tâmplate pe calea ferată sâu pe corăbii, 
sunt de a-se însciiDța purtătorilor de matri
cule competențl, din stațiunile de desvago- 
nare seu debarcare.

Fiă-care nascere trebue să fiă îusoiin- 
țată cel mult o săptămână după nascere. 
Copiii născuțl morțl, seu morțl in decursul 
nascerei, sunt a-se însciința oel mult în 
fiua de lucru, ce urmâză după nascere sâu 
morte.

Fiă-care cas de morte este a-se în- 
soiința cel mult în fiua de lucru următore 
după morte.

La înștiințarea nascerilor sunt îndato
rați următorii în șirul cum sunt amintiți 
aci: 1) Tatăl legitim; 2) mâșa, oare a asis
tat la nascere; 3) medicul, care a asistat 
la nascere; 4) ajutătorii, cari au asistat la 
nasoere și 5) acela, în a cărui loouință s’a 
întâmplat nascerea. Afară de aceștia mai 
este îndatorată să anunțeze : și mama, în- 
dată-ce e în stare s’o facă acâsta.

La anunțarea cașurilor de morte sunt 
•îndatorați, în șirul acesta, următorii: 1) Ca
pul famiiiei; 2) membrii familiei; 3) acela 
în a cărui locuință s’a întâmplat cașul de 
morte; 4) proprietarul casei, dâcă loouesoe 
în oasa respectivă. La însciințare este a-se 
presentă atestatul de morte soris de ins. 
pectorii de morțl.

Atât la însciințarea nasoerei, cât și a 
oașului de morte, sunt îndatorați cei numiți 
mai târfiu în șir numai în oașul, dâcă oel 
d’.ntâiu îndatorat sâu nu esistă, seu este 
împedecat la facerea însciințărei. Insciin- 
țarea se face verbal, și adecă din ^partea 
oelui îndatorat la însciințare, sâu din par
tea altei persone încredințată cu însciin-

țarea, care însă ara cunoscință nemijlocită 
despre nascere sâu despre cașul de mârte.

Ce privesce cașurile de nascere și 
deces, cari se întâmplă în case de nascerî, 
spitale, case de muncitori, căsarme sâu în 
alte institute publice, civile sâu militare, 
îndatorirea de încunosciințare o are an- 
tistia institutului.

La purtătorii matriculelor de stat sunt 
de a-se însciința și aoele cașuri de nascerî 
și decese, cart, ce e drept, s’au întâmplat 
înainte de 1 Octomvre c., dâr cari pănă 
la 1 Octomvre o. n’au fost induse în ina- 
triculele confesionale.

Acela, care află un copil nou născut, 
este îndatorat a face însoiințare despre 
acâsta la primarul comunal, dâcă e posibil 
numai decât, cel mult însă în fiua ur
mătore.

11. Procedura penală.
Acel îndatorat la însciințare, oare n’a 

făcut însciințarea în timpul presoris, sâu a 
făcut cu soire o însciințare falsă, întru cât 
nu se face punibil de o pedâpsă și mai 
grea, este vinovat de oălcarea legei și se 
pedepsesoe ou o pedâpsă în bani pănă la 
șese sute de corone.

Coresp. „Gaz. Trans. “

De pe valea Someșului mare.
Trecu un jumătate de an, de când nu 

v’am scris nimic de p’aicl. Acum însă, că 
ce timpul e atât de bun și potrivit ou do
rințele economului, încât drept salutare audi 
din gura lui vorbele: „Să soii, că avem o 
vreme bună!“ și „D’apoi de o-ar ținâ Dfieu, 
să se cocă mălaiele!“ — având o lâcă de 
vreme, mă pun a însciința pa Onorații ce
titori ai „Gazetei“ despre unele și altele 
din acest ținut.

Timpul a âmblat totă vara tare priel
nic cerințelor agronomice, afară de oâte-va 
săptămâni secetose adl primăvară. Din 
acâstă causă și sămănăturile tote au fost 
și sunt forte frumose, dâr ceva întârfiate 
în cocere; grânele au dat recoltă bună, să- 
cările și orzul mijlocie, cucuruzele promit 
mult, și dâcă va ținâ căldura acâsta 3 — 4 
săptămâni, atunci va fi cucuruz mult și 
bun. Din paiu e așa de frumos, cum nu 
țîne rândul ăst de omeni minte să fi mai 
fost, dâr e întâidiat verde, îi trebue căl
dură să se potă desvolta și edee. Alt-oum 
tote au întârdiat în ăst an din causa secetei 
de ast-primăvară. Tot așa sunt și prunele 
și strugurii. De altă-dată pe Sântă-Mărie 
slugiau preoții ou struguri în loc de vin, 
acum sunt ca porumbelele de tari, âr pru
nele încă nu sunt bune de mâncat. Prune 
sunt multe, mere și pere asemenea, âr stru
guri, de și nu mulți, dâr după câți-va ani 
după olaltă n’au fost mai de loc, acum și 
cu puțini ce sunt, ar fi omenii mulțămițî, 
numai de ar fi timp bun să se cocă.

Nutreț au adunat omenii p’aicl mult 
și bun; nu țin minte să fi mai făcut ome-

sore și pe obrăjeii ei micșorați și gălbenițl 
de bolă, pielea începu să se întindă, și să 
se rumenâscă. 0 mai mare minune nu le 
putea umplea casa de bucuriă și de lumină, 
âr numele popei fu rostit cu sfințenia și cu 
bine-cuventărl.

Tâte acestea i-se prefirau prin minte, 
redeșteptând, una câte una, împrejurările, 
chiar neînsemnate, ce se întrupau cu filele 
de bucuriă ori de durere, din acel trecut 
al vieții lor !...

Așa văfii el. pe Pandur, cânele și 
tovarășul lui de vânătore, adus de Moș 
Stoian, în (fiua botezului fetei și aședat 
mic și tremurând, într’o mânecă de cojoc, 
pe cuptor. Mai târdiu, când putu să sară, 
îl vădu întins de-alungul în pat lângă Ni- 
culina, lingendu-i mânuțile și jucându-se cu 
canafurile betelor roșii, cu cari era încinsă. 
Când fata putu să umble, nu era colți
șor din casă în care să nu o ducă, aler- 
gându-i sglobiu și jucător înainte, âr când, 
obosit, se trîntea pe prag, gâfâind, o pri
vea cu ochi atât de duioșl și așa de gin
gaș se ’mlădia împrejurul ei, când tăbăra 
pe densul, încât fără de grijă, o vedeau 
vîrîndu-i mânile în gura lui cea mare, des
chisă, ori trăgendu-1 de codă și smucindu-1

de urechi, căci se lăsa să fiă răsucit în 
tote felurile, fără ca o singură dată să aibă 
vre-o mișcare răutăciosă.

Din potrivă, cu cât fata îl năcăjea mai 
mult, cu atâta, înțelegând par’că nevinovă
ția jocului, se făcea el mai blând și din fi 
în di ast-fel o îndrăgea.

Crescând, unul lângă altul, el mare, 
veinic și frumos, ea șubredă, mică și gin
gașă, era o minune, când eșiau împreună, 
cu ce îngrijire nu-i părăsea pasul și cum 
alerga îndrăsneț înainte, dâcă simția nevoe 
de apărare. Când Pandur sta culcat pe 
prag, erau siguri, că Niculina e în casă, 
âr noptea nu avea astîmpăr, nici mergea 
să se culce, pe pătura dela piciorele patu
lui, pănă ce punând capul pe așternut, nu 
se încredința, că adormise copila.

Și lacrămile îi curgeau bietului om, 
gândind la dânsa acum din nou prinsă de 
friguri, gemând și sgârcindu-șl trupșorul, 
când o întețea tușea ce-i clocotea în fun
dul peptului și, bolovănea ochii aprinși de 
sânge și de căldură.

Ișl aprinse din nou luleaua și se puse 
jos, căci îi tremurau genunchii.

Venise socră-sa de sărbători și găsind 
fata înviorată, o luase plină de bucuriă,

peste gârlă în sat, s’o arate lui nașu-său 
Logofătul, și cum pe neașteptate, că- 
duse ploie, n’o adusese decât a doua fi 
acasă, cam răgușită și îmbujorată la față.

Descântece, trăsături, scăldăturl cu 
tot soiul de buruieni, fură de gâba. Din ce 
în ce puterile i-se tăiau și mânile slăbăno- 
gite, de abia mai cuprindeau capul lui 
Pandur, întins de-a curmefișul patului, 
privind-o galeș și dându-i zadarnic pricină 
de jocă.

Doctorul chemat, după stăruința po
pei, dăduse din cap și-și ridicase ciudat 
sprîncenile, ceea ce se înțelegea, că mare 
nădejde de scăpare nu rămăsese.

Mărica frântă de durere, cădea de de- 
ciml de ori în genunchi, la icone, bătând 
mătănii și rugându-se pentru însănătoșirea 
copilei. Ea se încredințase, că dâcă o va 
perde și pe asta, D-cjeu nu-i mai îngăduia 
liniște și bucuriă pe pământ, n’o mai răbda,
— vinovată de a-se fi îndoit, în câsurl de 
desnădejde, de îndurarea și puternicia lui
— să porte nici duiosa podobă de mamă, 
nici datoria cea sfântă de soțiă. Căci ea, 
care din dragoste și luptând cu apriga 
voință în potriva părinților săi, luase pe 
Pintea — Făt-frumosul satului — simțea

umilire și pustiu în. suflet de atâta lipsă 
de noroc, și sdrobită, acum, vedea stingân- 
du-i-se și cele din urmă scântei ale cre
dinței. Mândră și deștâptă din fire, Mărica 
avea inimă bună, cugetul blând, și n’ar fi 
pricinuit nimănui vre-un neajuns, cu soire 
și cu dinadinsul, avea deci și dreptul să-și 
piardă socotința și răbdarea sub povara 
atâtor crâncene lovituri...

Mamă-sa și Voica preotâsa, care din 
fi și pănă în nopte steteau împrejurul ei, 
aveau par’că mai multă nevoe să caute de 
dânsa, s’o mângâe, ori s’o însuflețâscă, de
cât să dea ajutor la cele de trebuință pen
tru îngrijirea bolnavei.

Numai când se întorcea Pintea acasă, 
se mai desmeticea. Ii eșia înainte, îl apuca 
cu vorba, îl întreba, îl cerceta de unde 
vine, ce a făcut, cu cine s’a întâlnit — 
lucru ce nu i-se întâmplase, să facă altă
dată — și la sfîrșitul întrebărilor ei, re- 
pefi și fără șir, îi spunea cu un zîmbet, 
aprope vesel, că: Niculina e mai răcorită, 
ori că dorme, sâu că stă culcată lângă 
Pandur.... Și tot repede îșl făcea vânt pe 
afară, ca să-și înece plânsul...

Dâr vântul începuse să încovoe 
crăngile copacilor și frundele tinere, tre-
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nii atâta nutreț, cât făcură în ăst an. E 
drept că, păcăliți fiind de câte-va ierni 
lungi, s’au pus pe cultivarea trifoiului și a 
lucernei, cari dau 3—4 recolte. Stând lu
crul așa, ar crede omul, că prețul vitdor 
trebue să fiă în crescere, (că acolo tot 
dâuna stă în raport invers cu prețul nu
trețului), dâr nu e așa; vitele nici acum nu 
au cel preț; e drept, că ceva au mai cres
cut prețurile, dâr nu mult. Singur porcii 
se țin în preț; un purcel de un an ținut 
mai numai cu câmpul, e aci 15—20 fi.; o 
purcică de acea etate, de nu are purcei e 
12—16 fi., de are 2—3 purcei se vinde cu 
22 — 25 fi. De unde ar urma ca, âmenii 
noștri să țină mai mulțl porci, că mai lesne 
și mai sigur pot face bani din ei. Bine ar 
fi, dâcă ar și vede, ca să aibă rasă bună 
de porci, cari se îngrașă lesne, că sunt mai 
arătători și au prețuri mai bune. Der cu 
bucatele puține ce au fost în anul trecut, 
a scăzut numărul porcilor domestecl dela 
țăranii noștri, s’au înmulțit însă cei de pă
dure în mod îngrozitor, mulțămită părin- 
tescii îngrijiri de a da totul în arendă și 
de a nu lăsa pușcă țăranului nici pentru 
apărarea vieței și averei, dâcă nu dă bani 
și âr bani. Holdele sămănate cu păpușoiu, 
cele ce-s ceva-șl mai aprope de păduri ori 
tufișl, tote sunt hărămite de porci, cari vin 
cjiua-noptea prin cucuruze, ca la ei acasă. 
Bieții âmenl, de sunt acolo, aruncă după 
ei cu tăciuni, sumuță cânii, chiue, dâr por
cii nu se dau duși, că sunt mulțl, âr la 
omeni nu observă pusei, care singure sunt 
în stare să-i pună pe fugă. Ast-fel mulțl 
omeni de pe aici și — după cum îmi spu
nea un om din Mociu — de pe marginea 
câmpiei, vor rămâne fără cucuruze din 
causa porcilor sălbatici, cari sunt posesiu
nea domnilor grofi și baroni și cari ârna le 
duc în pădure cucuruz și tatarcă ca sfi 
potă trăi și să se pdță înmulți spre dauna 
poporului din apropiere și spre bucuria și 
desfătarea Măriilor sale, că Domne ce che
furi, mai trag când, âmblând la vânat, pușcă 
câte unul. Dâcă micii posesori ar cuteza să 
mergă cu pușca și să pusce vr’unul, e vai 
de ei, că nu pentru un porc sălbatec, der 
pentru un epure îi trag marii posesori — 
arendașii vânatului — de-i ustură pielea, pe 
care-i capătă, dâr pentru un porc ce ar fi 
în stare să facă. De merg cei păgubiți și 
li-se plâng, că uită Măria ta, porcii îmi fac 
daună în cucuruz, grâu, săcară etc. ei se 
plătesc cu: „grijesce !“ Va să dică, popo
rul să cultiveze păpușoiu și alte bucate pe 
sâma porcilor sălbatici, pe cari a-i nimici 
nu-i ertat, ca marii posesori să aibă che
furi pe timpul vânatului, și cucuruzul să-l 
cultiveze în holda lui, nu în cea grofâscă 
ort baronâscă, și holda să o plătescă de 
dare âr recolta să o culâgă porcii sălbatici! 
E bine așa, domnule ministru? E aceea 
dreptate, ca animalelor sălbatice nu numai 
să nu li-se pună stavilă înmulțirei, ci să 
li-se chiar favoriseze înmulțirea și susține-

rea spre dauna micilor posesori? Și micii 
posesori de aci și din satele învecinate 
sunt cu drept cuvântul mult supărațl din 
acesta causă, că cjiua. au să lucreze pe ho
tar la trifoie, otăvl ș. a., âr noptea în loc 
să se odihnâscă — trebue să mergă să-și 
păzâscă cucuruzele de porcii sălbatici, cari 
să adună orbiși și fac daune de nu-i vred
nic capul lor. Dâcă la începutul acestui 
vec numiau străinii Ardeiul, „țara urșilor11 
adl cu mai mult drept l’ar pută numi „țâra 
porcilor11 sălbatici.

Un rău mare, mult mai mare decât 
tote relele, ce băntue acest ținut, sunt 
multele bance, ce s’au înființat în timpul 
din urmă pretutindenea. Despre acest rău 
făcui amintire și în cea din urmă corespon- 
dință a mea, ce apăru la începutul acestui 
an în „Gazeta Transilvaniei11, n-rii de Dumi
neca. Der am fost rău înțeles de mulțl ce
titori și unele foi de ale nostre și de cele 
străine au întortocat înțelesul cuvintelor 
mele. Nu voiu să întru aici în dispută cu 
aceia cari au sărit ca cocoșii asupra mea, 
respective asupra celor susținute de mine 
în acea corespondință, der de va cere tre
buința — ridic bucuros și fără frică mâ
nușa, — ci aci, la acest loc spun din nou 
starea lucrului, precum ea în adevăr se 
află, și cele spuse de mine le și subscriu 
și iau răspunderea pentru ele înaintea ori 
și cui.

Sunt de firma convingere, că bancele 
cele multe duc poporul la perire materială 
și morală. Der bine să fiu înțeles, eu nu 
die, că bancele cele românescl, ori cele un- 
gurescl, ci die „bancele* ■, nici die că duc la 
perire numai pe poporul nostru ori pe cel 
maghiar, ci de-o potrivă pe ambele. Popo
rul greu muncitor, fără considerare de na
ționalitate ori confesiune, a ajuns deja tri
butar, âr în scurtă vreme va fi chiar sclav, 
iobagiu bancelor. Acesta o sciu positiv eu 
și o sciu toți sătenii, cărturari și necărtu- 
rarl din acâstă parte de țâră, și a o trage 
la îndoâlă nu pote de cât acela, care nu se 
învîrte prin popor, ori dâcă da — âmblă 
cu oapul în sac. Sciu și aceea, că nici o 
bancă nu strigă după omeni: haideți să vă 
dau bani! nici nu-i amenință cu proces de 
n’or merge să iee bani împrumut. Dâr tot 
așa die și pot (ji00 și cârclmarii: Noi nu 
silim pe nime să vină și să-și bee avutul! 
Și cu drept cuvânt! Nici în cârclmă, ca și 
la bancă nu merge mai nime de silă, ci de 
bună voiă cei mai mulțl, deci nici banca 
nici cârcima nu sunt de condamnat, ci de 
condamnat sunt aceia, cari le caută prea 
des și fără lipsă adevărată, fără precuge- 
tare matură. De este însă a se da ceva 
vină la amândouă aceste lucruri atât de 
căutate, aceea ar fi numai, că ce sunt prea 
multe și puse tot în calea lumii, și ca să 
pâtă trăi și una și alta, dă prea ieftin 
marfa ce o are, bancele banii și cârclmele 
beutura. Dâcă bancele ar da banii mai cu 
mare scrupul și dâcă cârclmele ar dar bău-

turile mai bune și cel puțin de 10 ori așa 
de scumpe, atunci n’ai vedă așa multe 
moșii vândute din caus'a unuia ori altuia 
din aceste două lucruri. Dâr și aci e riva
litate, ca ori unde în lume, și o rivalitate, 
care de sigur va duce cea mai mare parte 
a poporului la bâta de cerșitor.

0 altă vină se mai pote da bancelor 
în genere, că iau prea mari percente după 
banii împrumutați cu cambii. Ce cugețl: 
8% camătă și 3%—4°/0—8°/0 spese de ma- 

■ nipulare ! Mie unuia, dâcă-i vorba, că în 
adevâr bancele s’au făcut pentru de-a scote 

! pe popor din mânile cămătarilor, mi-se 
par prea mulțl banii ce poporul îi plătesce 
bancelor drept camătă. Aci se potrivesce 
de minune proverbul: M’am ferit de ploie 
și am cădut în lac! Am scos pe popor din 
mâna individilor cămătari, ca sub firma, 
că noi cu bancele l’om ajuta de bani pen
tru 8% să-i luăm 12°/0 și mai multe! Și 
apoi prin multele bance am demoralisat 
poporul, că mai de mult era rușine gro
zavă pentru cela ce datoria unui cămătar 
o sumuliță de 50—100 fl., dâr adl merge 
poporul la bance cu fruntea ridicată, ba 
se îmbulzesce mai tare, decât la biserică, 
fără pic de rușine, cu lipsă adevărată ori 
închipuită, cu precugetare și fără precu- 
getare ; merge să ia bani ieftini, cari apoi 
îl scot din casă și moșie și-l duo la iobă
gie mai grea, decât ceea ce era înainte de 
1848. Mai mult: prin împrumutul pe cam
bii s’a demoralisat poporul și în altă di
recțiune ; a prins a lua refugiul la înșelă
ciuni, subscriind fals și aducând în încur
cătură persâne cinstite, omeni nevino- 
Că, dâcă d. e. Pavel a împrumutat 
vațl. dela banca X 100 fl. cu cam- 
biu, la primul cambiu s’a pus giranțl Ion 
cu Petru în sperarea, că peste */2 an Pa
vel și-a răfui socotâla și ei nu vor mai avâ 
grije. Dâr Pavel nu replătesce suma îm
prumutată, ci la */2 an renoesce cambiul 
și râgă pe giranțl să mai iscălâscă odată, 
că apoi mai mult nu-’i va năcăji. Aceia o 
fac, dâr îi declară, că mai mult să nu le 
câră iscălitura. Pavel nici nu li-o mai cere, 
dâr nici nu replătesce suma împrumutată, 
ci când vine terminul, iscălesce însu-șl pe 
Ion și pe Petru în mai multe rânduri, plă
tesce camăta și spesele de manipulare și 
are pace, âr Ion și Petru se sciu deslegațl. 
Dâr odată se înfundă trâba: Pavel nu mai 
pote plăti nici camăta nici capitalul, banca 
provocă pe giranțl să plătâscă, aceia de
clară, că de mult ei n’au mai stat buni 
pentru Pavel. Acum începe procesul. Er 
sfîrșitul lui? Gândiți-vă buni cetitori!...

Un lucru încă nu-mi întră în cap: 
De ce adecă bancele iau spese de mani
pulare tot-dâuna, de câte-orl debitorii re- 
noesc cambiul? N'ar fi de ajuns, ca spese 
de manipulare să ia numai când dau capi
talul, âr de aci încolo, la renoirea cambii
lor, să ia numai adevăratele percente ? 
Aceste sunt lucruri, cari mă neliniștesc, nu

atât pentru mine, cât mai mult pentru po
porul greu muncitor, fără deosebire de na
ționalitate și religiune. Și, dâoă-i vorba să 
ne gândim serios la sanarea vr’unui rău, 
atunci eu cred, că răul acesta ar trebui 
sanat mai întâiu. Dâr aoâsta o putem nu
mai cu ajutorul bancelor, dâcă :

a) Ele tâte vor lua percente mici și 
spese de manipulare numai odată, când 
împrumută cine-va suma.

b) Dâcă vor da banul cu mai mare 
scrupulositate și nu pe cambii, ci pe con
tract cu întabulare, că în acest cas va 
lua bani numai cel ce în adevăr are 6re- 
care avere și — de șl-a păpa-o, nu va 
duce cu sine și omeni nevinovațl la rușine.

o) Dâcă va da bani numai pe lângă 
amortisare, și altcum nici decât.

Să nu se supere susțiitorii bancelor 
de ceea-ce le spun aci, că nu din răutate 
le spun, nici din invidie, ori ură, ci din 
motivul că ele — voind a sări în ajuto
rul poporului fără vreme și scire, de multe- 
orl îl nefericesc.

Dâcă va cere trebuința, de altă dată 
mai multe voih împărtăși, acum atâta, do
rind ca :

Cele bune 
Să s’adune, 
Cele rele 
Să se spele!

Beteag, diua de Sântă Mărie-mare 1895. 
loan Pop Reteganul.

Adunarea generală a Reuniunei învăță
torilor gr. or. din Bihor.

Inand, 26 August 1895.
Reuniunea învățătorilor gr. or. din 

comitatul Bihor s’a adunat în Oradea-mare la 
10/22 August-, pentru deliberarea punctelor 
din programa comitetului central, pe oare le 
reasumez în următorele :

1) La 9 ore s’a făcut chemarea Du
hului sfânt prin protopopul Orăcjii-marl 
Toma Păcală, asistat de preoții: loan Costa 
și Bodea. După finirea chemării Duhului 
sfânt, toți membrii s’au dus în sala de în
vățământ, unde au fost salutați prin o ou- 
vântare fârte nimerită de spectabilul domn 
Micolau Zigre, președintele reuniunei.

2) S’a constatat presența membrilor, 
cari din tâte oercurile, afară de cercul 
Beliu, au fost bine representațî.

3) S’a aprobat statutele și s’au luat 
măsuri pentru subșternerea la guvern spre 
întărire.

4) S’au constituit biroul: realegându-se 
ou aolamațiune spectabilul d-1 Nioolau Zi
gre advocat ca președinte; v.-președinte 
Rev. d-1 Toma Păcală protopop; notari: 
Avram Igna și Nioolau Indrieș; oassar: Elia 
Bochiș ; bibliotecar: D. Sime și oontrolor 
T. Cipou, și s’au ales 10 membrii în oo- 
mitet.

5) S’a cetit raportul comitetului oen-

murau sub întâia lui atingere. Răcorit par
că, Pintea se ridica, îșl atârnă pușca de 
umăr și cotind la drepta, luă poteca în spre 
gârlă.

Părăul Petrosei, care de multe-orl vara 
nu e decât o îngustă șuviță de apă rece și 
limpede, și-a făcut, în tot cuprinsul .ținu
tului, un nume vestit de „avam și primej
dios11, când vine mare. Apele tuturor scur
surilor de pe dâlurl, se năpustesc atunci în 
albia lui, umflându-se pănă la câte-va în- 
nălțiml de stat de om, între malurile cele 
largi, de humă și de pietriș, ce se mâncă 
tot mai adânc în fiă-care an.

Când ârna a fost zăpădosă, de cum 
începe desghețul și ploile spală văile și 
piscurile, Pietrosa cresce puțin câte puțin, 
pănă-ce la sfîrșitul primăverii se răvarsă 
din mal în mal, prăpăstuind punțile și tre- 
cătorile, rostogolind, «ȘGe întregi, copaci și 
bolovani, și punând hotar înfiorător între 
pădurile de pe del și satele din prejur.

Cu cât se apropia Pintea de păreu, 
cu atâta foșnetul înăbușit al undelor, îi de- 
deau par-că un fior, însă necunoscut lui, 
care din copilăriă le scia sâma.

Ajuns la mal, se plecă, ținându-se de 
un paltin, măsură înălțimea apei și vădend

că trecuse de jumătatea malului, murmură 
cam îngrijat:

— Mare minune să scăpăm cu față cu
rată.... Și dâcă o și ploua, e vai nevoe!! 
Că prea frige sorele și vântul ne cam dă 
ocole.

Apoi, punând mâna în dreptul ochi
lor, privi spre culmea roșetică a dâlurilor, 
dete îndoelnic din cap, și cârnind drumul, 
o luă de-alungul părăului spre casă.

* * *
De patru dile ploia curgea în fășii 

largi și repecli, înecând vadurile și potecile 
și desfundând pământul clisos, în care pi
ciorul se înomolea pănă dincolo de glesnă. 
Zarea învăluită într’o pîclă, dâsă îșl strimta, 
din ce în ce, hotarele, âr cerul turbure 
și posomorit părea, că-șl rupsese zăga
zurile.

Pietrosa, ou vuet sălbatic se revărsase 
departe peste maluri, pănă în mijlocul sa
telor, ducând spaima și primejdia peste tot 
locul. Puhoiul năprasnic sdrobise și pustiise 
tot în calea lui. Chiar podul dela via lui 
Cinciur, singurul, care odinioră se mai îm
potrivea bătăei valurilor, fusese acum ri
dicat ca un fulg și prăvălit cu grămedl 
de trunchi și de chirestea, în apele Milco- |

vului. In mijlocul acestei cumplite deslăn- 
țuirî a puterilor naturii, se aucjoau, când și 
când, strigăte de omeni și mugete de vite, 
luptând în clipa nevoei să âsă la liman. 
Nimeni însă n’avea îndrăsnâlă să le sară în 
ajutor. Surd la păsurile altuia, fiă-care căuta 
să-și înjghebe mai de grabă sie-șl rosturi 
de scăpare.

De abia plutașii se încumetau să se 
ațină pe la margini ou crăngl și cu pră
jini, ca din vâltorea apei să potă trage la 
liman, vre-un pătul cu bucate, vre-o bute 
cu vin, ori vre-un coteț, în oare veseli mai 
cântau cocoșii.

Aceste înfiorătore împrejurări făceau 
dâr, ca în casa cea albă și luminosă a lui 
Pintea, jalea să fiă mai cruntă și mai nâ- 
gră, decât ori unde.

După-ce cpl0 ȘÎ nopți se bătuse în 
ghiarele bâlei, Niculina, istovită de friguri, 
se strînsese, și acum zăcea galbenă, cu 
gura slută și cu ochii vineți, duși în fun
dul capului, pe masa din mijlocul odăii, 
îmbrăcată în pînză de borangic, la cap cu 
două crîmpee de lumînărl, rămase dela 
Paște, a cărora flacără sârbedă pîlpăea,

răspândind miros greu de fum și de pământ 
împrejurul ei.

Prăbușită în genunchi la piciorele fe
tei, Mărica, cu păru despletit și cu vest
mintele rupte, atâta plânsese de trei dile, 
că i-se uscase isvorul lacrimilor. Câte un 
sughiț îi mai scutura, din când. în când, 
peptul, și fruntea îi cădea greoe pe muchea 
scândurei, pe când din gură borborosea o 
rugăciune, ori un blestem! Mamă-sa și 
preotâsa Voica, pe cari le prinsese vremea 
rea la pădure, când se cercau în zadar s’o 
ridice, ori s’o îmbiă la odihnă, ea se smu
cea din brațele lor, strigând:

Lăsați-mă! lăsați-mă ! Voiu să mor 
și eu dâcă vie n’am avut parte de dânsa!...

Pănă în adâncul nopții stetea ea vă- 
etându-se ast-fel, și numai doborîtă de obo- 
sâlă, cu mare greutate se ghemuia într’un 
colț de pat, de unde se tot ridica speriată 
să-și arunce privirea asupra mortei, lângă 
care vegheau bătrânele pe rând...

Și ploia cu sgomot bătea în ferestre, 
âr frământarea apelor se simțea parcă tot 
mai aprope, învîrtoșată de gâmătul vân
tului.

Nimic insă mai sfâșietor decât dure
rea lui Pintea.
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trai, din care s’a văflut, oă tâte oercurile 

x și-au ținut ședințele regulat, afară de cer
cul Beliu; ără reuniunea are la vre-o 9— 
10 membri fundatori.

6) A urmat raportul cassarului și a 
bibliotecarului, din cari resultă: că reuniu
nea posede un fond de 150 fi., âră suma 
restantă, în lipsa de date, nu s’a putut oon- 
stata. Biblioteca însă posede puține opuri.

7) După-ce s’a preliminat o sum& de 
15 fi. pe anul 1895/96, s’a ținut diser
tație prin membrul loan Costa despre tema: 
„Faotorii conservativi ai esistenței poporu
lui românesc1*, care a fost ascultată cu 
viu interes.

8) S’a cetit de cătră d-1 președinte 
hârtia învățătorului I. Vuia din B.-Comloș, 
prin oare râgă adunarea, ca să-i dea atât 
spriginul material, cât și cel moral pentru 
elaborarea opului de mare importanță; 
„Istoria scolei române*, și adunarea a decis 
oa fiă-oare reuniune tractuală în oercul său 
de activitate atât publice, cât și privat să-i 
dea după putință spriginul cerut.

9) In fine adunarea esprimă mulță- 
mită protooolară acelora On. Domni, oarl 
au bine-voit a-ne onora cu presența și 
anume : loan Buna advooat în Oradea-mare, 
N. Domocoș preot în Bratoa, G. Popp ar- 
chivar la cons., Ioan Costa preot în Ia- 
noșda, N. Rocsin preot în Fășad și alții. 
După aceea d-1 președinte a închis aduna
rea prin o cuvântare fârte alâsă, salutâu- 
du-1 adunarea cu un „să trăâscă".

loan Costa, 
învățător.

țenii unui stat ca statul maghiar11. — Po
vestea aoâsta o spun foile ungurescl, cari 
laudă pe unitarul american. Din parte-ne 
observăm, oă nu cunoscem în Brașov pe 
niol un profesor român cu numele Bogya; 
mai departe, că d-1 Lyon ar fi făcut lucru 
ou mult mai cu minte să-și țină sfaturile 
pentru el și să nu dea, el un străin, lecții 
de patriotism Românilor, cari se simt vă- 
tămațl, când în privința iubirei de patriă 
sunt asămănațl cu șoviniștii unguri.

—o —
„Emke" înaintea Majestății Sale. 

Se soie, că din incidentul manevrelor de 
tomnă, Majestatea Sa monarohul va veni 
în Ardeal și va petrece și în Clușiu. „Kul- 
turegyletiștii" din capitala șovinismului ma
ghiar ardelenesc, au hotărît să se presen- 
teze înaintea monarchului printr’o deputa- 
june. Deputațiunea acâsta, cum aflăm, va 

fi oOndusă de faimosul româno-fag, groful 
G-abriel Bethlen, înaintea Majestății Sale, 
oare o va primi în 22 Septemvre. Suntem 
curioși a sci cu ce cuvinte vor saluta „kul- 
turegyletiștii" pe monarohul, și care va fi 
răspunsul prea înalt. Par’că vedem cum o 
să se fălâscă deoparte cu așa numita „ma- 
gyar kultura", și cum de altă parte vor 
spune, că aoâstă dușmănosă instituțiune un- 
gurâscă — oe urmăresce scopuri ourat de 
maghiarisare — e cea mai „paolnioă" și 
mai „blândă11 din lume.

— o—
Contra Congresului naționalităților. 

Representanța orașului Liptoszentmiklos a 
declarat în ședința de alaltăieri, Oă mem
bri oongresului naționalităților (Slovaci) din 
Lipto, n au primit dela nime însărcinare să 
representeze la Congres pe cineva. Tot odată 
representanța îșl esprimă nemulțămirea față 
cu programul Congresului - Slabă mân- 
găere pentru șoviniștii dela cârmă!

—o —
Plățile conducătorilor de matricule. 

Din Lugoș se scrie, că numărdse oomune 
din oomitatul Caraș-Severin au înaintat 
reourse contra sistemisării a 35 de posturi 
de conducători matrioularl, cari causâză 
greutăți mari comunelor sărace. Adunarea 
munioipală însă a respins recursele. — Biet 
popor, oâte ai să mai porțî în spate pentru 
mărirea „ideii de stat maghiar".

—o —
Vapor român. Miercuri, la 6rele 8 di- 

mineța, a sosit la Constanța, în mijlocul 
entusiasmului general al orășenilor, vapo- 
rul „Mcdea* al Regiei monopolurilor cu 
destinația pentru Constantinopole. La orele 
4 p. m. vaporul și-a continuat drumul spre 
Bosfor în sunetul musicei regimentului lo- 
oal. Un batalion de infanterie a dat ono
rurile cuvenite. Pe bord se aflau tote au
toritățile civile și militare, precum și o 
mulțime de persdne de distincție, cari stau 
pe timpul sesonului la Constanța. Ast-fel 
cităm pe d. Sohina, prim-președinte al Cur- 
ței de easațiă, pe d. G. Duca, directorul 
general al căilor ferate, general Cantili etc.

— o---
Nihilismul în Rusia. „Gazeta de Co

lonia" primesce din Petersburg soirea, că 
nihiliștii încep ârășl să se misce. S’au pus 
la cale investigațiunl mari în întrâgă Ru- 
sia contra lor, deâreoe în timpul din urmă, 
și mai ales dela mortea Țarului Alexandru 
III, ei au început să-și iese din reservă, 
ceea-oe a și causat numerose arestări.

-o—
Pisici, ca propagatore ale difteritei. 

In mai multe oomune din oomitatul Ba- 
ranya bântue difterita. Cercetarea medicală 
a constatat, că Ia lățirea bolei dau mult 
ajutor pisioele. S’au aflat mai multe pisici 
atacate de aoâstă nemildsă bălă, oarl um
blând dela o casă la altă o transmit co
piilor. Păziți-vă dâr de pisici, mai ales pe 
timp de ast-fel de bole lipiciâse.

—O’

Avis. Din Șemleu ni-se trimite ou 
data 28 August n. c. următorul avis. La 
tombola arangiată la 11 August n. c. cu 
ocasiunea adunării generale a „Reuniunei 
femeilor române sălăgiane", numerii câști
gători 56, 60, 83, 115, 119, 126, 135. 153, 
160, 201, 267, 281, 313, 392, 454, 456, 469, 
481, 507, 511, 524, 537, 547, 554, 556, 557,

SmmLE ȘSLEL
• 19 (31) August

Un unitar american despre cestiunea 
română. Pilele trecute s’a tinut în Belin 
(Secuime) Sinodul preoților unitari. La acest 
Sinod a participat și un delegat unitar din 
America cu numele Wilhelm H. Lyon. El 
a călătorit și la Brașov, însoțit de profeso
rul Kovăcs Jânos din Clușiu, ca să oundsoă 
aspirațiunile române. Intre alții el s’a în
tâlnit în Brașov cu „Maghiarul de naționa
litate română“ profesorul Bogya (?) cu 
care a sohimbat câte-va idei asupra oes- 
tiunei române. D-1 Lyon a ascultat pe „Va
lahul11 Bogya și în fine i-a observat, oă 
America uu este un stat atât de național 
ca Ungaria, și totuși pretinde cunoscința 
limbei englese, și toți cetățenii statului tre- 
bue să se înohine acestei limbi. La cina 
de adio dată de unitarii brașoveni, Lyon 
a recomandat Românilor „să fiă buni ce
tățeni maghiari, să einstâscă și învețe limba 
ungurâsoă și seminția ungurâscă, care a 
oâștigat aoâstă patriă și i-a primit în bra
țele ei, simțiudu-se mândri, că sunt cetă-

Cu ochii rătăciți, încruntat și frân- 
gându-șl manile, nu-șl găsea loc nicăirî. 
Ca și cum ar fi trăit într’o lume, departe 
de cele ce se petreceau în jurul lui, umbla 
fără astîmpăr vorbind singur, ori se lăsa 
pe câte-o laviță legănându-șl capul în mâni 
și numai când se tânguia, ori se sbătea 
mai tare, se scula — scuturându-șl pletele, 
o cuprindea cu brațul și-i netezea ușurel 
obrajii, apoi er începea ocolul casei, mânat 
de-o putere lăuntrică, ce nu-i dedea răgaz. 
Două (file se munci el așa, fără să schimbe 
cu nimeni un cuvânt. A treia di de dimi- 
nâță se făcu nevăcjut.

— S’o fi dus la pădure, că nu-i văd 
toporul, (ficea socră-sa după ce-1 căutase 
pretutindeni, — că aicea cu noi se pră
pădea sărmanul.

— De nu i-ar da în gând să facă 
vre-o pacoste, Domne feresce, că nu-i erau 
a bune apucăturile lui și ochii-i prea sti
cleau aprinși, întîmpinâ preotâsa, care totă 
vremea dregea și hrănea focul în vatră.

— Uite, de când cu boia fetei, multe 
gânduri mi-au trudit capul și s’au risipit, 
unul însă, nemilostiv, mă stăpânesce și-mi 
rode sufletul, — îi răspunde nevasta pâr
călabului, aședându-se lângă densa și vor- 
bindu-i încet.

(Va urma.)

573, 586 și 650 nici pănă acum nefiind pre- 
sentați pentru a-șl ridica lucrurile câști
gate, posesorii acelor numeri de tombolă 
sunt rugați ca, oontra losurilor provăcjute 
ou numerii amintiți, obieotele oâștigate să 
le ridioe dela subscrisul cel mult pănă la 
25 Septemvre n. c. Obiectele neridicate pănă 
la acest termin se vor licita în favorul 
Reuniunei femeilor române sălăgiene. _
A. Cosma, seoretarul „ReuniuDei femeilor 
române sălăgiene".

— o —
Episcopate serbesci în Macedonia. 

„Corespondența Politică" află din Belgrad, 
că sunt multe șanse, ca Porta să acdrde 
două episcopate nouă Sârbilor din Mace
donia ; reședința uneia ar fi la Uskub, și a 
oeleilalte la Prizzend.

—o—
Macedonia și puterile earopene. Din 

Sofia se sorie, că Macedonenii vor să tri
mită o deputațiune-monstră cătră marile 
puteri din Europa, ca să pornâscă o miș
care europâuă în soopul de a-se revisui 
§ 23 din tractatul dela Berlin. Pentru 
acâsta ei au esmis 2000 acțiuni de câte 100 
franci.

—o—
Cununia. D-1 Ricolau Roncea, construc

tor mecanic în Brașov, se va oununa mâne 
la 11 ore a. m. cu d-ra Paraschiva Ciuflec, 
în biserica Sf. Nioolae din loc. Tot mâne 
se va oununa în aceeași biserică d-1 George 
P. Toflea cu d-ra Aneta Roncea. — Dorim 
fericire tinerelor păreohl.

— o—.
Un oraș distrus, țliarele rusescl 

anunță, că orașul Iucnow, numărând 4.000 
de locuitori, a fost distrus pe jumătate de 
un foc.

— o —
0 nevastă lăsată în drum. O fdiă din 

Cașovia istorisesce următorele: într’o nâpte 
din (filele acestea, papucarul George Drib 
din Cașovia, se re’ntoroea cu trăsura spre 
casă dintr’o călătoria, însoțit de tînăra sa 
nevastă Emilia Lang, pe oare numai aoum 
de curând o luâ în căsătoriă. Pe drum se 
isca o cârtă între tinerii soți. Ce vrei tu, 
slabule, (fise nevasta, că dâră nici trăsura 
acesta nu este a ta! — Adevărat, că tră
sura nu este a mea, caii însă sunt ai mei. 
picând acestea, tînărul soț de căsătoriă 
desprinse caii dela trăsură, pe unul se sui 
oălare el, pe celalalt visitiul și plecară îm
preună mai departe. Era tocmai pe la mie- 
4ul nopții. Nevasta fu lăsată ou trăsură ou 
tot în mijlocul drumului de țeră.

Loteria de classă. Pe pagina din urmă 
a numărului nostru de astăzi publicăm anun
țul privitor la așa numita loteriă de classă. 
Instituțiunea aoestei loterii se practică în 
străinătate de mult; la noi ea este intro
dusă acum pentru întâia-6ră din incidentul 
mileniului. Permisiunea a dat’o guvernul 
pe basa unei hotărîrl anteridre a dietei. 
Prima tragere se va face în (filele dela 
16 —19 Octomvre in presența unui notar 
public r. și a martorilor. Loteria stă sub 
inspecțiunea statului; leșurile sunt deja 
puse în oiroulațiă și se pot procura dela 
Carol Heintze din Budapesta (bzervitatâr 3).

— o—
NECROLOG, loan Filipnn, fost asesor 

în oonsistonul gr. cat. din Gherla, proto
pop gr. oat. în Sec și apoi în Buza etc. la 
26 August st. n. 1895 șl-a dat sufletul, după 
lungi și grele suferințe, în etate de 66 ani, 
în mântle Creatorului. Rămășițele pămen- 
tesol ale defunctului s’au înmormântat in 
cimitirul gr.-cat. din Năsăud în 28 Augu.-t. 
— Năsăud, la 26 August 1895: Jalnica fa- 
miliă.

Cătră corurile vocale și părtinitorii 
lor. Suntem rugați a publica următorul 
apel: Pentru a să pot plăti înoai antici
pația din cheltuelile, ce le am cu tipărirea 
iturgiei, fac apel de prenumărațiă cu ter
min pănă la 1 Septemvre st. v. a. c. Pănă 
a acest termin, aoei P. T. Domni, ori 

.Reuniuni de musioă, cari ar voi să procure 
acest op, sunt rugați a trimite la adresa 

ales în <Țiua de a<jl tare greu face 
. banul, și de aceea el ar trebui să

subscrisului prețul de 4 fl. plus 10 erueerl caute, casă cumpere numai lucrurile 
porto postai. După espirarea terminului de * cele mai trebuinciose pentru traiul

sus, opul va costa mai mult, și adecă & 
florini.

Ca o mică orientare pentru oei inte
resați, comunic următârele : Liiwgia e com
pusă pentru cor bărbătesc, și e unioa liturgiă 
complectă la noi Românii. In ea sunt puse 
oa apendice și imnurile, cari se cântă la 
unele sărbători mari, ca d. e. „Pentru 
rugăciunile*, — „Mântuesce ne*, - „Cari 
(Câți) in Christos*, — etc. — Am căutat 
întru cât s’a putut să nu fac greutate niol 
ooriștilor, dâr nio* dirigentului. Am ținut 
apoi cont și de publicul auditoriu : ea este 
melodică și investită cu o armoniă dulce.

Lugoș (Ungaria), 10 (22) August 1895.
loan Vidu, 
învățător.

Producțium și petreceri

Reuniunea bicicliștilor din Brașov in
vită la alergarea de întrecere, ce se va 
arangia mâne Duminecă la 3 ore p. m. în 
casarma de artileriă din Brașovul veohiu. 
Programe se vor căpăta acolo. Producțiu- 
nea se va ține numai la timp favorabil.

*

Biletele de intrare la concertul d-șârei 
Maria Rosenkranz, — care se va da Mier
curi în 11 Septemvre în casa de concerte, 
cu concursul binevoitor al d-lor R. Lassel 
și A. Brandner, precum și a musicei oră- 
șenescl — se pot căpăta de Luni, 2 Sep
temvre încolo, în librăria W. Hiemesch, și 
săra în (fiua concertului la oassă. Baloon 
1 fl. 50; fotoliu 1 fl. 50; I parchet 1 fl. 
20; II parchet 1 fl.; I rang 80 cr.; parter 
ridioat 60 cr.; galeria 60 or.; parter 50 or.; 
studențl 40 or. începutul la 8 ore.

Scirî telegrafice.
Budapesta, 31 August. F6ia ofi

cială publică numirea profesorului 
de teologiă din Agram, Dr. Anton 
Maurovicl de episcop în Zengg.

Berlin, 31 August. Ambasadorul 
frances din Berlin, Herbette, părăsesce 
Berlinul, pentru-ca se nu fiă de față 
la sărbătorirea Sedanului.

Un sfat poporului român.
S’a putut observa, că mai ales 

de câți-va ani încăce, în satele de 
prin apropiarea orașelor torsul și 
țesutul cânepei, al inului, și al lânei 
a încetat la Româncele nostre aprbpe 
cu totul, și locuitorii acestor sate 
îșl cumpără toți articolii de îmbră
căminte de prin dughene și tergurî. 
Materiile îmbrăcămintelor cumpă
rate prin dughene și tergurî, să în
țelege, sunt cu mult mai slabe, de
cât țăsăturile, făcute de mânile Ro
mâncelor. Și 6re de unde provine 
acesta aparință nenorocită? Din 
aceea, că parte în amintitele sate 
s’a încuibat lenea, parte sătenii s’au 
deprins ia o vieță mai luxăsă și nu 
le mai place îmbrăcămintea simplă, 
sănătosă și tare, lucrată acasă. Eată 
ce flice cfiartd „Deșteptarea" din 
Bucovină privitor la acesta aparință 
tristă:

Mulțime de păment și alte averi 
au perdut Românii noștri din pricina 
fuduliei celei prăste, că s’au lăsat 
de suman, de cojoc, de opincă, de 
ștergar, de cătrință, și s’au apucat 
de cumpărat straie de prin dughe- 
nele din tergurî. Furca, fusul, stati- 
vile, torsul și țesutul cânepei, al 
inului și al lânei, aduc îndestulare și 
norocire în casele Românilor noștri, 
eră în casele, în cari fus, furcă și 
stative nu se mai află, acolo s’au 
încuibat lipsa, sărăcia, lenea și mul
țime de nevoi. Țăranul român mai
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seu și al familiei sale, deră nu se se 
fudulescă cu cumperatul straielor pu- 
tregăibse de prin dughene, și așa 
se-șl perdă averea și mai ales pă
mântul.

Noi ve sfătuim așa dâră, iubiri
lor noștri frați Români, să ve lăsați 
cu toții de datina cea rea și neno
rocită de-a cumperă hainele de prin 
dughene, și se sâmănațl cânepă în 
haldani, s§ îndemnați pe soțiile v6s- 
tre la munca cea folositbre a torsu
lui și a țesutului, că munca asta 
frumbsă ve îmbracă pe voi pe toți 
și pe copiii voștri și ve înzestreză 
casele fără multă cheltuelă, pe când 
cumpărarea bulendrelor de prin târ
guri ve serăcesce și ve înglodă în 
nevoi!

Ce crede poporul!

In dihl® treoute avui 2 6menl la îm- 
blătit. Intr’amiadI mă apropiaiu de ei să le 
aud poveștile. Unul mai bătrân spunea oe- 
luilalt mai tinăr o întâmplare, ce o aurise 
dela tatăs-o, âr acela, te miri dela cine, 
care însă până în de adi se crede de
adeverată și se povestesoe ca atare.

Se cjice adecă, că un om — nu sciu 
do unde — mergea pe un drum printre 
hotară primăvara, dela un sat la altul. Mer
gând el așa se ivi un vânt de sta să-l ia 
de pe picidre. El mai răbda cât răbdâ, dâr 
odată se înfuria și ridicând în amândouă 
manile săcurea, ce o duoea de umăr, ame
nința vântul. Der oând îl amenință — se 
tredi fâră săoure, gândeai, că a înghițit’o 
pământul. Oăutatu-o-a în tot locul, jur îm- 
pregiur, cât credea, că a putut să-i sară 
din mână, în cas, când i-ar fi scăpat, der 
pace! Nu o află nioăirl!

După oe o căută pănă mai ameți, 
plecă năoăjit că-șl pierdu odor de săoure, 
na aceea.

Trecu vâra, veni tomna, și — când 
se apropia culesul viilor, se duse chiar în 
țâra ungurescă la Seghedin, să lege buțl cu 
cercuri. Ajungând acolo, legă ici și colea 
pănă de oStră seră, âr oând fu în spre sâră 
îl oliiemă un om de mas la el cjJ °Andu-i: 
hai, fătul meu, de dormi la mine în casă, 
că afară-i prea răcâre acum. Și s’a dus 
omul și a căpătat cină și s’a ouloat pe o 
laviță. Dâr când s’a sculat și a dat să se 
îmbraoe, și a scăpat ceva jos și s’a pleoat 
să ridioe, ce-șl scăpase. Adecă uitându-se 
sub laviță, îșî vede săcurea. Mirarea lui fu 
mare, nu-șl credea oohilor, oum a ajuns 
săcurea singură din Ardeal în Țâra ungn- 
râscă! Și oum de astprimăvâră o vede acum 
în tâmnă, și tot în starea în care o avuse 
primăvâra! Gazda oasei îl vătju, și-i văcju 
și pricepu și mirarea. Deci luând săourea 
i-o dete și-i d’se: Soiu, că-i a ta, nați-o, 
der bagă de sâmă, nu mai amenința vân
tul eu ea. că poți să-l nimerescl într’uD 
oohiu și rămâne orb! Etă, eu sunt șchiop 
de astprimăvâră!

— „Dâră nu fu omul aoela vântul ?" 
întrebă îmblătitorul cel tinăr.

— „Ba fu ohiar ventul", întări bă
trânul, „el îți dusese săcurea din Ardeal 
pănă ’n țâra ungurâsoă la Seghedin".

Băgând de sâmă îmblătitorii mei, că 
eu îi aud, îșî schimbară vorba, ba oel mai 
tinăr mă întrebă:

— „Drept e domnule, ce spun omenii ?"
— „Ce spun?"
— „De papa dela Roma".
— „Ce ?“
— „Ci oă papa dela Roma a fost la 

împăratul și i-a bătut perele, de ce nu lasă 
pe popa Luoa diu temnițile Seghedinului“.

Păn’ a nu-i putu da vre-un răspuns, 
mă tae preste pioior bătrânul, adresându-se 
la cel tinăr:

— „Ce oretjl tu, că domnul, ohiar de 
scie ceva din gazete, ni-a spune nouă să-l 
bage Ungurii în temniță lângă popa Luoa?

Atunol observaiu, că poporul despre 
popa LuoacI vorbesoe oând cjioe popa Luoa. 
Er vădend interesul ce-1 portă poporul 

pentru întemnițații noștri cei scumpi, 
mi-am cj'8: Ai merita o sortă mai bună, 
daună, că nu ți-o scii oroi...

I. P. R.

Păstrarea bucatelor.

In zadar lucră și ostenesce plu
garul peste vară, ca sâ adune bu
cate multe, dâcă el nu le scie păstra 
și cruța cum se cade, ca să se pbtă 
folosi de ele tot numai la timp po
trivit.

Și când ne uitam la o parte 
însemnată a plugarilor noștri, vrând 
nevrând trebue se mărturisim, că ei 
nu-șl sciu păstra și cruța bucatele 
lor cum se cade, ci le risipesc cu o 
ușurință uimitâre, încât când îi veȚi, 
cugeți, că nu lucră cu multă oste- 
nela și sudâre la ele, ci li-le aduce 
norocul de-a-gata.

Românul din firea lui este dar
nic, ospStător și milostiv cătră cei 
neputincioși, încât de multe-orl trece 
chiar marginea; în timpurile grele 
de acum înse n’ar strica, ca să ne 
mai cugetăm câte odată și la Ți- 
cala : „Dă Române, dă Române, der 
vecji ție ce-țî remâne?“, căci, cj0u) 
când vom ajunge, ca se nu mai 
avem ce da, ci vom fi siliți, ca noi 
înși-ne se cerem dela alții, atunci 
ne vom deschide ochii, der va fi 
pre târcjiu.

Ast-fel vedem cu ocasiunea că
ratului de bucate pe multe locuri, 
cum neputincioșii din comună, păs
torii, păzitorii de câmp, crâșmarii 
seu alți negustori, cari pe timpul 
căldurilur celor mari se îndesă la 
umbră, — dau năvală asupra care
lor cu bucate, dorind fîă-care a se 
împărtăși de câte-o parte din acelea, 
parte în dar, parte în schimbul afu
risitului de rachiu, seu alte nimicuri, 
așa încât și aci se adeveresce cân
tul: „Plugarul sub s6re, cu multă 
sudâre, tot ce agonisesce, cu alții 
împărțesce.

Datina acesta, pe unde se prac
tică—și ea se practică pe multe lo
curi, — este rea și dăunâsă pentru 
plugari, de-o parte pentru-că se dau 
bucatele nemăsurate, așa precum 
cjice crâșmarul, de altă parte pen
tru-că dă prilegiu tinerimei de-a lua 
și ea fără scirea părinților din al lor, 
seu de pe la vecini, ca se-șl facă de 
câte un tăbac seu rachiu. De aceea 
ar fi bine, ca se se oprescă cu to
tul și de pretutindenea, pe unde se 
mai ține.

Altă datină, tot așa de rea, ca 
și cea de mai sus, este, de-a cum
păra cu copul de bucate: lumină, 
săpun, sare, tăbac, rachiu și altele, 
pentru cari, deși se duc bucatele 
măsurate, totu-șl se plătesc cu un 
preț de nimic, așa după cum îl ho
tărăsc era-șl crâșmarii și ceialalți 
speculanți din comună, cari, când 
vend întrebuințeză măsurile cele 
nouă (metrice), er când cumpără iau 
cu cele vechi, fiind-că sunt mai 
mari.

In modul acesta se risipesc cu 
copul multe bucate adunate, când 
cu scirea plugarului, când și fără 
aceea, de ore-ce economa încă mai 
are câte-o trebuință, de care nu vre 
se mai scie bărbatul, și așa mai dă 
și ea pe câte o cusătură, chindisi- 
tură seu haină, âr decă-i mai plac 
și petrecerile, atunci odată se ajunge 
în fundul sacului, căci și o găină 
cât e de mică, decă se urcă în vâr
ful unei grămecjl de bucate, le îm
prăștie curând fără multă osteneiă.

Că pornirea acesta nu e bună, 
ba e chiar păgubitore, o ved și sciu 

cei mai mulți, dăr, decă le arăți ur
mările, ei îți respund nepăsători: 
„Când vom ajunge pe est cop doue 
de bucate, tot trebue se cumpărăm 
altele “.

Nesmintit, că pe unii ca aceia, 
cari cugetă ast-fel, trebue să-i lă
săm, ca să învețe tot din pățăniile 
lor proprii; să-i învețe speculanții, 
când se duc apoi mai târȚiu pe 
primăveră, ca să le vâncjă bucatele 
de lipsă în așteptare, pănă când 
vor putea plăti, însă nici decum în 
prețul acela, în care le-au dus ei, 
ci cu un preț îndoit, decă nu chiar 
întreit.

Prin asemenea necruțări și ri
sipe de bucate au ajuns mulți din 
plugarii noștri la sapă de lemn, eră 
pe speculanți i-au făcut „bocotanl“ 
și stăpâni peste averile lor părin
tesc!. s

E cesul al 11-lea, ca să se mai 
tredescă și ast-fel de plugari din ne
păsarea lor și să-și vândă bucatele 
la orașe, cu prețul, ce li-se oferesce 
acolo, er unde acelea sunt prea de
parts, se se însoțescă câte doi-trei 
inși la un car și așa Bă le ducă spre 
venȚare, cumpărând tot de acolo și 
cele mai neapărat de lipsă pentru 
trebuințele casnice, er nu tot de prin 
comună de pe la streini, în cele mai 
multe cașuri, cari încă și din adusul 
mărfei pentru vânȚare și din felul 
ei, încă vreu să mai aibă 6re-care 
profit de pe la cumpărători.

Afară de acesta plugarii noștri 
s’ar mai putea ajuta încă și în alte 
privințe, ținând de pildă mai multe 
galițe, ca să le consume grăunțele 
date peste an, pe lumină, săpun, 
sare, tăbac și c. 1.; acelea încă ar 
pute produce atâtea ouă și pui, din 
prețul cărora s’ar pute apoi cumpăra 
lucrurile amintite.

Treptat cu acestea ar trebui să 
se țină și crescă mai mulți rîmătorl, 
cari în timpul din urmă au început 
a-se căuta și plăti tot mai bine, 
când sunt slabi, ca și când sunt 
grași. Mai mult, ar trebui, ca pe 
lângă un rîmător seu doi, cari se 
îngrașă pentru trebuințele casnice, 
să se mai îngrașe câte unul-doi și 
pentru vânzare, putând ajunge ast
fel la parale ușor și fără a sta tot 
în bucate, după cum se cp00-

Pentru-că, după cum în deobsce 
e cunoscut, îndată-ce se treeră și 
se grămădesc multe bucate nouă pe 
piețe, speculanții îndată și încep a 
micșora prețul acelora, socotind, că 
mulți sunt siliți a-le vinde și așa 
eftin, ca să șl p6tă face necasurile.

Der, după cum se scie, cei mai 
mulți rîmătorl, nu se îngrașe numai 
cu bucate, ci peste vară mai cu 
semă și numai cu lătură, fruncje, de 
napi, trifoiu seu alte buruene, cari 
li se dau, de câte un bătrân seu co
pil mai mărișor rămași pe timpul 
verei acasă, — ast-fel aceia și pe 
lângă mai puține bucate se pot în- 
grășa, ca să se vânȚă cu prețuri în- 
sămnate.

Plugarii, cari mai adună și alte 
bucate într’un număr însămnat, ca: 
oiz, ovăs, bob, secară și altele, ar 
mai pute ingrășa, peste iernă mai 
ales, afară de rîmătorl, încă și câte 
o vită, prefâcend ast-fel bucatele ef- 
tine, într’o marfă, care se plătesce 
mai bine.

Procedând ast-fel, vor putea 
ajunge toți plugarii noștri, ca să nu 
mai cumpere cele de lipsă pentru 
trebuințele casnice pe bucate, ci pe 
bani gata; vor pute ajunge starea 
aceea fericită, ca să nu-șl mai risi- 
pescă tâmna bucatele pe nimic, eră 
primă-vara să le cumpere cu prețuri 
îndoite de pe la străini; vor pută 
ajunge, ca să nu mai fiă siliți a 
cruța de multe-orl la fundul, ci la 

gura sacului; vor pute ajunge în 
sfârșit, ca să fiă 6meni cu stare și 
avere frumăsă, și acesta trebue să 
fiă scopul tuturor plugarilor harnici.

I. Georgescu.

Internat pentru fetițe în Brașov. 

Insciințare.
„Reuniunea femeilor Române din Bra

șov" a înființat, după cum se scie, un in
ternat, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl in menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mână, 
ce cad în sfera unei bune econome. Reu
niunea întreține și subvenționâză acest in
ternat cu o sumă considerabilă, numai ca 
să potă primi fetițe cu taxa, cât se pote 
de scădută.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și 
vestminte; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea consciințelor câști
gate în școlă, s’a introdus și o școlă de repe
tiția, prevădută în legile statului, pentru co
pile dela 12—15 ani. In acestă școlă se va 
propune : Limba română, Limba maghiară, 
Limba germană, Aritmetica și Istoria și 
Geografia în câte 2 cursuri, câte 2 6re pe 
săptămână; Istoria naturală și fisioa în 2 
cursuri câte 1 oră; Religia în 2 cursuri 
câte 1 oră; Desemnul, Scrierea, Cântări, 
Gimnastica în câte 1 curs cu 1 oră pe săp
tămână.

în acest „Internat" se primesc fetițe 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani. 
Deore-ce prin reorganisarea cea nouă a in- 
strucțiunei, numărul orelor s’a înmulțit în - 
mod considerabil, de aceea s’a statorit pen
tru completa întreținere și instrucțiune taxa ' 
de 14 fl. pe lună, plătită anticipativ. Fetițe 
orfane și sărace pot fi primite gratuit în • 
„Internat".

Fetițe din Brașov, cari vor voi să pe
tecă numai peste di în „Internat", plătesc ’ 
pentru totă instrucțiunea și pentru prâncj. 
si ojină câte 10 fl. pe lună.

Deorece numărul elevelor, atât al ce- ’ 
lor cu plată, cât și a bursierelor este re- 
strîns, se învită părinții și tutorii a-se in
sinua, respective a înainta petițiunile în
zestrate cu testimoniu de paupertate și ac
tul de botez, la subscrisa președintă pănă 
în 20 August st. v. Primirea elevelor, în 
„Internat" se va face dela 25 August în
colo. La primire are să aducă fiă-care ele
vă albiturile și ■vestmintele necesare, precum 
și așternutul de pat.

In egătură cu acest „Internat", Reu
niunea în anii trecuțl a înființat și un „Or
felinat" pentru fetițe orfane și sărace dela 
6—11 ani; aceste fetițe primesc întreține
rea completă pe spesele reuniunei și sunt 
obligate a cerceta școlele române gr. or. 
din loc.

Informațiunl mai de-aprope se po- 
primi dela președinta reuniunii și dela act 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi, 
președintă. prof. gimn. și act. reun.

Avis.
Am onbre a notifica părinților inte

resați, că înscrierile pentru anul șoolastic 
1895-6 în șcdla de fete a „Reuniunei fe
meilor române selăgene" se vor face în 
%, 3, i Septenivre; er prelegerile regulate 
îșî vor lua înoeputul în 9 Septenivre st. n.

La înscriere, pentru fiă-care elevă, tre
bue solvit 4 fl., ca taxă de înscriere.

Direcțiunea șcblei s’a îngrijit de ouar- 
tire bune, deci cei ce încă nu au cuartire, 
se pot adresa — în acestă privință — la 
subsorieul, verbal său în soris.

Șimleu, 26 August 1895.
Andreiu Cosma, 
direct, ședlei.
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MELTE SI DE TOATE

pământ

în cos- 
veni la

Sculat din morțî.

piarul rusesc „Kijevl“ anunță despre 
o întâmplare sensațională din comuna Voia 
Kaniowsks. De curând adecă murise acolo 
după lungi suferințe posesorul de 
Zaleski.

Mortul fu îmbrăcat și aședat 
oiug. A treia di totă veoinătatea 
îmormântare în Voia Kaniowska.

Era acum așteptat singur numai pre
otul, când de-odată se întâmpla ceva estra- 
ordinar. Ospeții și rudeniile adunate în su
frageria, începură a țipa în mod îngrozitor, 
alergară în odăile înveoinate și se ascun
seră în tote unghiulețele, femeile cădură 
în leșin — cu un cuvânt, se născu o zăpă- 
călă înfiorătore.

Causa acestei panioe a fost apari- 
țiunea neașteptată a „mortului“ Zaleski. 
Posesorul de pămâut pășise între cei adu
nați. fiind forte palid, și îmbrăcat cu ace
leași vestminte, ou cari îl așezaseră în cos
ciug. Când văcju el, ce grâză a produs 
apariția lui, merse spre coridor și de aci 
pe o verandă a casei.

In momentul acesta sosi preotul. Când 
vădii visitiul pe domnul său stând pe> ve
randă, fugi strigând în staol, preotul însă 
cobori din trăsură și începu a rosti rugă
ciuni, ou vooe tare. Caii tineri dela trăsură, 
speriați de strigătele vizitiului, o Juară la 
fugă, peste câmp, cătră j ădure și sdrobiră 
totă trăsura.

Posesorul de păment sculat din morțî. 
care abia putea să stea pe piciore de slab, 
se îndreptă cătră preot cu rugarea, ca să-l 
ducă în dormitor și să-i ajute, ca să se 
culce.

— „îmi este atât de rău, atât de rău“ 
repeta Zaleski, „nu sciu, ce se întâmplă 
cu mine, unde am fost“.

Preotul, care într’aceea se reculese 
din spaima lui, conduse pe Zaleski în dor
mitor și trimise numai decât după un 
medic.

In fine se constata, că bolnavul oă- 
(juse în somn letargic, adecă adânc, ca și 
mortea. Ișl pote orl-cine închipui bucuria 
soției sale și a copiilor săi, când văzură 
pe soțul și tatăl lor în viâță. Medicul îi 
asigura, că va trăi și va deveni ou totul 
sănătos.

Părintele milos se opri, er John Fow
lers a jurat:

„Odată am provocat pe un metodist, 
der nu o voiă mai faoe.“

va

Maria Zurca a stat un an în casa lui 
Doboș.

Densa a rămas însărcinată. Deună-di 
s’a încercat din nou să fugă. Doboș a 
prins’o și a bătut-o cumplit. Nenorocita fe- 
meiă a abortat.

Mama ei a dat de scire poliției din 
orășelul din apropiere.

Femeia a fost dusă la spital, unde a 
murit în cele mai cumplite chinuri, după 
ce a istorisit întâiu re larg suferințele pe 
cari le-a îndurat.

Doboș, notarul și Vasilie Lazo au fost 
arestați și dațl în judecată.

*
Pentru candidați de însurătore.1

Din Viena se serie: Tribunalul civil 
trebui sâ dea în curând o sentință so-

lomonică. Rentierul Ottoman Gottlieb era 
dintre acei binefăcători, cari dau cu o mână, 
fără sâ scie cealaltă. Consiliul comunal și 
societățile mai mari de bine-facere primiau 
adese-orl sume însemnate pentru săracii 
din Viena, cu iscălitura donatorului și ni
mic mai mult. Ast-fel d-1 Gottlieb trecea 
de forte bogat, der n’a lăsat în urmă-i de 
cât 20 mii fiorini. El avea 4 nepoți și vrea 
să lase totă suma numai unuia; der că
ruia?

Etă ce dicea îu testament: „D6că ași 
împărți 20,000 florini între cei 4 nepoți ai 
mei, fiă-care ar ave o sumă prea mică 
spre a începe ceva. De aceea vreau ca banii 
sâ rămână la un nepot, și anume, să fiă ai 
aceluia, care se va căsători n ai întâiu. Decă 
în timp de un an nu se va căsători nici 
unul, atunci banii rămân pentru 
Vienei“.

Se înțelege, că toți 4 nepoți) 
tat ră-șl găsăscă iute o nevastă,
fost mai norocoși; ei aveau amante și n’au 
avut nevoie să mai caute. începu o ade- 
verată întrecere de însurătore. N’a fost ne- 
voiă de un an, oăcl într’o lună toți 4 ne
poții aveau neveste. Fiă-care se credea în
vingător, der întrebarea era, care din ei a 
terminat mai curând cu tote formalitățile. 
Trei dintre nepoți s’au cununat în aceeași 
di; al 4-lea oeva mai târejiu. Ce era de fă
cut? Testatorul nu se gândise, că mai mulțl 
nepoți se pot cununa în același timp. Cei 
trei nepoți căsătoriți de odată sunt dispuși 

împarta suma, der al patrulea protestâză, 
acum are să decidă tribunalul.

*

Literatură,
Prin librăria diecesană din Caransebeș 

se pot procura: Istoriore biblice pentru 
elevii șoâlelor poporale de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1895. Preșul 12 cr. — Cate- 
cliisuiul religiunei ortodoxe-răsăritene pen
tru școlele poporale, de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1893. Prețul 20 cr. Aprobat de 
Ven. Consistorii din Arad și Caransebeș. 
— Totodată se anunță, că se află sub ti
par: Preparațiuni la Istoriorele biblice, 
după principiile herbarțiane. — Domnilor 
învățători, respective CatichețI, la cererea 
proprie, li-se trimite gratuit câte-un esem- 
plar din Istoriorele bibblice cu o prepara- 
țiune.

intrat 119.— oapete și au eșit 62, rămâ
nând la 28 Aug. un număr de 29,162 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e, 
dela —.— cr. pănă la —.— cr. 
ungurâsoă tineră grea dela;

cr.pănă la 51.— cr., demijloo dela 
or. pănă la 51.— or. ușdră delft

grea 
marfă
50.—
50 —
49.’/2 cr. pănă la 50.*/2 or.

Marfa țerănâscă grea dela —. — pănă. 
la —.— cr. de mijloc dela —.— or., 
pănă la----- or. u ș 6 ră dela —.— or.
pănă la —.— or.

Marfă serbâscă, grea dela 5?.— cr. 
pănă la 51.— cr. Transito, mij lociă grea 
dela 49.72 or. pănă la 50.'/2 or. trausito 
ușdră dela 49. '/2 or. pănă la 50. l/2 or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 28 August n. 1895.

a

Femeie vândută.

Locuitorul Vasile Lazo din Vasolto- 
lyos (Ungaria) s’a căsătorit acum 7 ani cu 
cea mai frumosă fată din sat și anume cu 
Maria Zurka, pe atunci în etate de 14 ani.

Căsnicia nu a fost fericită, fliind-că 
Lazo s’a apucat erășl de ștrengăriile de 
mai înainte și tînăra lui nevastă s’a supă
rat din causa acăsta așa de tare, încât șl-a 
părăsit bărbatul, și fiind-că părinții ei erau 
săraci, a intrat servitore la bogatul proprie
tar George Doboș.

Doboș s’a amoresat repede de fru- 
mosa femeie, cu tdte, că era om însurat și 
tată de familie. Maria ne mai putând scă
pa de propunerile amorose ale stăpânului 
ei, s’a dus la părinți.

Doboș nu s’a lăsat însă, și într’o di 
găsind pe Vasile Lazo i-a propus să-’i cum
pere nevasta.

Lazo s’a învoit, și după o târguială 
de câte-va minute, contractul s’a făcut în 
presența mai multor 
George BrindașI.

Lazo a primit 
pentru nevasta sa,
pentru-că a făcut contractul.

In dina următore, notarul, care ținea 
și loc de judecător, a însciințat pe Maria 
și pe părinții ei despre cele petrecute.

Cu totă opunerea mamei, tînăra fe
meia a fost dusă cu forța în casă la Doboș.

Ea a voit să fugă de mai multe-orl, 
der proprietarul, care o pândea mereu, o 
bătea rău, amețindu-o că va o împușca, 
decă va fugi.

omeni și a notarului

40 florini (80 de fr.) 
er notarul 5 florini,

săracii

au cău- 
Doi au

să
Și

tesc

Și

Uu duiel original.

țliarele din Boston (America) poves- 
următorele:
într’o c|i o procesine metodistă trecea

prin stradele din Louisville, în Ohio. John 
Fowlers ișl bătu joc de procesiune, și mai 
ales de părintele Bowman, pe care ’1 tot 
rârțuia, încât ceilalți nu mai puteau de rls. 
Părintele Bowman nu dise decât;

— Dobitoc!
— Ce? întrebu Fowlers.
— Dobitoc infect! răspunse preotul, 

procesiunea trecu înainte.
Fowlers însă nu putu să înghită in

sulta, ș’apoi credu, că face glumă grozavă, 
provocând pe părintele Bowman.

Spre mirarea tuturor, părintele primi 
duelul. El aVea să alegă armele, și ce se vecjl ? 
a ales un coș cu ouă clocite. Așa a tre
buit să fiă: 15 pași distanță și fiă-care cu 
câte Un coșuleț ou ouă stricate.

Fowlers tiirba de mânie, dâr nu avea 
încătrău.

Veniră pe teren. Se măsoră distanța; 
adversarii se postâză la locurile lor; fiă- 
care apucă un ou, și — țanc ! Fowlers se 
pomenesoe în ochiul stâng cu un ou, care 
începe să-i curgă pe obraz.

El era se înjure: Goddam! dâr nu 
avu timp, când un ou îi umplii gura. Plin 
de furiă el aruncă ouăle orbesce fără a 
atiunge pe părintele Bowman.

Acesta însă — tronc! îi trântesce un 
ou în frunte, altul în ureăhie, apoi în cap, 
er când unul îl isbi erășl în gură, Fowlers 
începu să strige aprope îneoat :

— Destul, destuii

H. 
la

la

*
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cdle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. sâu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 

Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
administrația „Gazetei Transilvaniei.*

*
Ooine și strigături din Ardeal, date 

ivelă de Dr. Ion Urban Jarnilc și Andreiu
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune colecțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoescl, de-ale cătăniei, apoi strigături 
bătrânescl și oolinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de care 
s’a bucurat acăstă carte la 1885, când s’a 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă acăstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 cr. De vendare la librăria editâre 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

*
In tipografia „A. Mureșianu11 din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de loan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia A. 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Seorei (p. u. Als6-Porumbâk.

Călexidcu-vUtiL septemanel.
AUGUST are 31 rjile. MASALAR.

pilele Căiend. Iul. v. Căiend. Gregor.

Dum. 20 S. m. prof. Samuil 1 Sept. Egidiu
Luni 21 S. ap. Tadeu 2 Justus
Marți 22 Mart. Agatoeic. 3 Adalbert
Mer. 23 S. m. Lupu 4 Rozalia
Joi, 24 S. m. Eutichiu 5 Just. Laura
Vin. 25 ț S. ap. Vartolom. 6 Prof. Zachariă
Sâm. 26 S. Adrian și Nat. 7 Regina

Cursul leșurilor private
din 28 August 1895 .

oamp. vinde.
Basilica 8.— 8.30
Credit . . . 206.50
Clary 40 fl. m, c. 58.— 60.-
Navig. pe Dunăre . 140.— 145.—
Insbruck . 28.- _ __
Krakau 27.50 28.25
Laibach 22.- 23.50
Buda 61.— 62.-
Palfly 61.25 62.25
Crucea roșie austr, 17.50 18.-

dto ung. , 11.— 11.50
dto ital. 13.10 13.50

Rudolf 23.50 24.50
Salm 70.- 70 50
Salzburg . 27.— 27.75
St. Genois 72.- 73.50
Stanislau . 42.75 46.—
Trieitine 100 m. c. 150.- _

dto 4°/0 50 72. - 76.-
VV aldstein 53.— 55.—
getbescl Be/0 . 37.50 37.65

dto de 10 franci — _ t__
Banca h. ung. 4°/n 130.- 130.50

Tergulă de rîmătorf din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

26 Aug. de 29,281 oapete, la 27 Aug. au

S â m i n ț e
• « 
Ș « 
a i!
5 s.

pToțul pas
100 oliilogrr.

dolR | pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.20 6.35
Grâu dela Tisa 80 6.25 6.40
Grâu de Pesta 80 6.20 6.35
Grâu de Alba-regala 80 6.20 6.35
Grâu de Bâcska 80 6.30 6.45
Grâu ung. de nord 80 .—

Semințe voohî 
ori noufi coiul

Ca
lit

at
ea

 
pe

r H
oo

t. Prețul per
100 ohilțfr.

dela până

Săcară 70-72 5.40 5.45
Orz nutreț 60-62 5.15 5 40
Orz de vinars 62.64 5 60 6.30
Orz de bero 64.66 6.90 8—
Ovăs 39.41 5.50 5.75
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz alții soiu 78 .— ,—
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă n — —.— —.—

<â
S <sKM
O
3
O 

s

®

® 
kd Oh

Bursa de Bucurase
din 28 August n. 1895.

Productediv. Soiul
Ihirsul

dela până

Seni, de trif. Luțornă ungur. _ ,—
— francesă — t—
— —.— *

roșiă —
Oleu de rap. rafinat duplu -.— ■“.—
Oleu de in —. - —
Uns. de porc dela Pesta 54. - 54.50

dela țâră —. - —,—
Slănină sventată 48.50 4’t —

afumată 52.- 52 50
Său —; —
Pruno din Bosnia în buțl 14.— 14.25

din Serhia în saci 14.75 15.25
Lictar slavon nou 18 25 18.75

>1 bănățonesc .— ’
Nuci din Ungaria
Gogoși unguroscl

serbase!
Miere brută _ —«—

M galbină strecurată —
Ceară de Rosonau _ t__ ...
Spirt brut _ _ ,—

•• Drojdiuța do spirt —

"V aloxi
Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

română perpetuă 1875 
amortisabilă ....

n
»
»
n
n
n 
n 

de”f 
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei

»

fonciare
ii

»

Rentă 
Renta

n
r
n
n
n
)i 
n

Oblig. 
Oblig.
Oblig.

n

•5
Scrisuri

» >> >! • • 
Oblig. Soc. de basalt artificial

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. div. 86.— 
Banca agricolă ...... 
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div, 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ „ 2 em. u. di 0
Soc. de fur. militare u. d: 60 lei 
„Bistrița14 soc. p. f. hârtii 30 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aur

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

Stat (Conv. ruralej.

BucurescI 
,. din 
„ din 
„ din 

rurale .
urbane BucurescI

» . i>
„ Iași . .

1883
1884
1888
1890

&7. 
5“/. 
5% 
&7o 
!>7» 
<7» 
4“/o 
4°/o 
4% 
4«/o 
67.
10 

S'»/’ 
57o 
67. 
57. 
57. 
67. 
57. 
57. 
67. 
V.N. 
500 
500 
bCO 
200 
200 
250 
250 
100 
1C0 
200 
10O
A». 

l(k< 
201

n 
n 
n 
r

M 
n 
n 
n

v

>1

I 

» 

JJ 

H 

:j

*•»

8 C O M P T U Ri:

103. >/2
99.90
99.'/,
99-7.

88'/,
88?/,
89.—
t-8?/,
88’/,

102 '/, 
280.—
99.-

99 ’/4
94 ■/<

103 '/..
9i v;
82J/3

1575.
235.-
415.—
426 -
325.--
176. -

95.

20 01

Banca naț. a Rom..
Avansuri pe efecte- 
Casa de Depuneri- 
Londra . . . .
V iena..................... - <

67o Paris .... 27o
67d. Petersburg , . 4‘/,7n

Berlin .... 37n
27» Belgia .... 37»

.47» Elveția................ 37o
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Cursul la bursa din Viena.
Din 30 August 1895.

Renta ung. de aur 4% ■ • • • 122.40 
Renta de oordne ung. 4% . • . 99.95 
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 124.75
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% . • . 98.10
Bodui’I rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.—
NapoleondorI........................................ 9.59l/2
Mărci imperiale germane . . . 59.121/i
London vista....................................120.85
Paris vista.................................. 47.82%
Rente de corone austr. 4%. . . 101.35
Note italiene. ....... 45.70

Cursul pieței Brasov
Din

Bancnote rom.
Argint român.
Napoleon-d’ori Oump.
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump.
Soris. fono. Albina 5%

31 August 1895.
Comp.
Cump.

Cnmp.

9.56
9.50
9.58
5.63

59.-
100.75

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

9.58
9.55
9.61
5.68

101.75

Proprietar! D»-’ Auifei tflureșianu.
Redactor responsabil: Greg^riu Sfiaios*.

Nu se mai oferă
in viață, nici-odată ocasia | 

ca numai fl A OR f p te se | 
pentru cumpere |
o colecție splendidă de I
IO

bucăți

^xxx>axxxx)ioc«ociaxxxxxxx3iocio^xxx
Atelier nou român 8

W~de pălării și căciuli*^
X SBrașov, strada Orfanilor Nr. 3. Q

Prețurile cerealeor din piața Brașovii.
Din 30 August st. n. 1895

Măsura b6u 

greutatea
Calitatea.

Valuta a 

trlaofi.

fl. or.
II

1 H. L. ( cel mai frumos 5 20
Grâu | mijlooiu . . 4 80

(mai slab . 4 —Jî Grâu mestecat . . 3 501) f frumdsă 3 40ÎJ băcară ț mîjlociă 3 —
f frumos 3 50M 

ț) Qrz V mijlooiu 3 20
( frumos 2 —» ^v6s i mijlociu — —

Cucuruz.................... 5 20
Mălaiu.................... 4 —1J Mazăre.................... 5 20
Linte ................... 7 -îl Fasole.................... 4 50
Sămânță de in . . 9 —1J Sămânță de oânepă 5 —
Cartofi.................... — 80’ ■ Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de poro . . — 52f î Carnea de berbece — 32

)î Său de vită prdspăt 23 —
100 kil. Său de vită topit 33 —

IO 
bucăți 
fl. 4.25

k

Am onore a aduce la cunoscința onorat, public, că cu începutul
X lunci Martie am deschis S

un atelier nou de pălării și căciuli |
X pentru bărbați și copii, -w C

O Noul meu deposit este bogat asortat cu tot felul de pălării
Q «W» cele mai moderne, mai solide și mai cu gust, așa că / 
/C atât în privința calității măcfei, cât și a prețurilor moderate, > 
X depositul meu concurâză cu ori care alt deposit de pălării dela noi. \
X Dispun tot-odată și de un deposit bine asortat de felurite ci- J
V lindl’e, forte fine și moderne, apoi pălării de cel mai nou V
O fason francos, german si vienes. l
O Oilindrele cumpărate dela mine se calcă gratuit. ?
O Primesc tot odată ori ce reparaturi ce cad în specialitatea pă- (
0 lăriilor, esecutându-le prompt, bine și ieftin.
O Cu deosebire recomand binevoitorei atențiuni a on. d-nil preoți asor- »
0 timentul meu bogat de pălării preotesei atât părose cât și
X linse, precum și căciuli preotesei, părose, fdrte bune și 3 
X frum^se. J
X Pentru sesonul de veră voi ave și un deposit de pălării S
W de paie, asupra căruia de pe acum îmi permit a Vă atrage atențiunea. C
V Rugându mă de sprijinul D-vostră mult prețuit sunt

cu distinsă stimă

S Vâfillh

x

1 ciasornică I 
de busunar Pri- | 
ma Anker-Re- S 
montoir umblă fi 
precis, și cu ga- g 
ranție de 3 ani. |ț

1 lanț, imi- hj 
tație d’aur pan- J 
cer, cu inelii de f 
siguranță și ca- f 
rabină. . ij

2 inele imi- j 
tație d’aură cel ! 
mai nou fason, S 
și cu simillbri- | 
liant imit. Tur- l,i 
chis și rubine. i

2 nasturi de j 
manjete, aură I 

double, giloșate, cu mehanismă patentată.. I
1 acii cu broșii pentru dame forte fru- I 

mosă, fasonă de Parisă. i
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. » 

d’aură. ț
T<5te aceste 10 obiecte practice costă | 

la olaltă numai 11. 4.85 er< Pe de-asupra f 
o surprindere extra gratis pentru suvenire f 
la firma mea.

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

Trimiteri se efectuezi ori și la cine f 
cn ranibnrsă. Cui nu-i convine obiectele g 
primesce banii îndăretii, așa că pentru cum- 5 
părătorii este eschisii.orl și ce Risico. E

Se pote cumpăra dela unica firmă de |i 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,3—6 Wien I. Adlergasse 12.

I
1—4

fost conducător timp de 10 ani în magazinul de 
pălării al d-lul G. OUinger.

Giro-Conto 
la foamea 
Austro-UDgară.

<5

Orele de cassă dela 8—1

^ALBINIl"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

HMALA BRAȘOV

PWSCS depuneri spre fructificare JIB 1® IVIo
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlta polițe comerciale Cil 5^2 °oj

(ICCOriS împrumuta cambiale și cambial-ipotecari CU GV 

(MMC credite în cont corrent condițiunl;

fflOrÎJ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CI 6°

CHpșră și Ms m^Xe^J: misie șj Mi is Mrs
indigene și străine, în specială de cele românescl;

rescimwa “r: cojm. . . . '
■im caiis
□fflP 11070 în modulă celă y-ipnnni
UlUb LlOZd mai culantă UlbuDUl

șsută în coinisiune »«-»î]is
HiriD magazine și locuri libere de depou

Cec.-Conto
la, postă
Nr. 505.

AJiaiss? fyabai® fi
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulu și plăcutulă

5,De%i Rosa’s Lebens-Balsam**.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturoră greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitul, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită medl- 
eamciitii de cuști poporal".

Sticla, mare costă, 1 fL, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recnnoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚÎ!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B. Fragner, Prag, 205-3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil să pote procura numai în 

ZZ>epositio.l-uL pxixxcipa.l-&. a,l-iă. pxocL'a.cStoruul.ia.i

Ba Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3. 

In Budapesta: la farmacia I. von Tbrbk.
Tote farmaciile din Brașovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits’ din acestii balsamti de vieță.
Totă de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(JF’ra.g-er TTxx.i-v-exsa.ma.-VLSsa.lloe)

unii medicament» sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințeză cu succesti sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelorii cu ocasiinea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu. carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în.timpulil colii mai scurtă; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absărbe buba și o vindecă în timp ulii celti mai scurtă fără dureri.

In cutîâre ă 25 și 35 cr.
Fiii ateiști!

* i
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imî- 

teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cuti6r-le din me’aLă galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
(G-eliQx-Balsaxxi)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea aurului greu și spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon I fl.
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•i pe piețele din țâră și 
1 streinătate;

bpo sub cele mai! ief- 
ud tine condițiunl; 

pe teri- 
_ I, toriulă

său strada (Sării' Ni*. 45, care, situată nemijlocită, lângă 
gara drumului de îieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acăsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

Dpîmnnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfentn 
IIUIUUUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlOi LU 

pentru asigurări jo W parti-
Onorabilelor^ administrațiuni de fonduri și p. t D-ioru 

capitaliști ie recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5°|0 ale „Albinei*1 
ale eăroru eupaine se rescumperă semestrul» fără nici o 

«letrtagere, și eari se află de vâudare în eursul «țilei bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 8000 de corone. 
Comparendtk cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

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

Bonitatea absolută a foncierelor „Aibina“ e garantată 
prin valorea ceiu puținu întreită a ipotecelord pe ba?a cărora 
se esmitii, prin fondulii specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte aven a institutului.
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o Instrucție de clavir o
Q Subscrisa are onâre a aduce Q

0 o o oCu t6tă stima: Ă
Helene Gărtner, 0 

00•oooooooooooooooa

0 la cunoscința onor, public, că 
rentorcându-se dela Lipsea, 
dă erăși lecții de clavir, 
și se recomandă

0 o o o 
g
2
8

N
la. paxtic-nlaxi direct la, X^omicil ori și ce cantitate d.e

Fondata 1896. Diplomată 1883.

Oettinger & Co., Zurich , (Elveția), franco de porto

<i'lități în stofe imprimate pentru Dame â 14 cr. metru
outâți în stofe de fantasie pentru Dame â 47 ’/2 cr. 77

outâți în stofe pentru copii.................... â 62'/2 cr. n
outăți în stofe pentru Domni ..ăl 11. 22»/, cr. n

Asortiment mare în stofe practice și fdrte elegante pentru Domni și Dame.
Grnvure de modă colorate gratis.La cerere franco.

766 1—1 strada orfanilor Nr. 34.
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Subscrisul farmacist pri- 
mesce pe lângă condițiunî 
vorabile, de practicant 
un tener român absolut 
6 clase gimnasiale.

Simon Aurel,
Budapest, Wesselenyi uteza 

767,1-3
59.

fa-

AUUIlCiuri (inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, administratiunî. In cașul publicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, care cresce cu cât publicarease face mai de multe-ori.

Administr. «Gazeta Trans.“

stat
câștig â premiu

Ti Ti

Ti Ti
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ân 75
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77
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câștiguri

£ cLe
O SE r" so O
« 22 o ™ O _ ° o

de clasa I: 
losurî.

2 corone.

n
Ti 77

Loteria maghiară de clasă
concesionată

SorțirI de clasa I.
Tragerea 16—19 Octomv. 1895.

corone corone 
80000 = 80000
60000 = 60000
40000 — 40000
30000 -- 30000
20000 = 20000
J5000 = 15000
10000 = 10000
8000 = 16000
4000 = 32000
2000 = 20000
1000 = 13000
400 = 40000
200 = 172000
80 = 720000
Total 1268000

1
1
1
1

. 1
1
1
2
8

10
13

100
860 

9000
10000

din incidentul esposițiunei milenare din anul 1896.
Ijosuri esmise 100,000 

cu 31,499 de câștiguri și un premiu.
Câștigurile se plătesc fără de nici o subtragere. 

Sorțirile se îndeplinesc sub controla statului și pre- 
lânga supraveghiarea notarilor reg. publici.

Câsflgnl cel mal mm, neutru cel mal Mii cas:

5= 1.000,000
COHORTE.

Losurile cumpărate după tragerea de I. clasă, sunt de a 
se plăti cu prețul clasei I.

SorțirI de clasa II.
W Tragerea 6—14 Decemv.1895. “W 

corone 
600000 
400000 
200000 
100000 
50000 
40000 
30000 
40000 
80000 

162000 
200000 
200000 
230000 

2000000

I —
a1-— >n">-re E «

O 4-d CD -O

CT>

O
•*-» 
CO 
oo _ re U )« o a o ccd

Q ct.E13

1
1
1
1
1
2
2
4

10
27

100
200

1150 
20000

corone
600000 =
400000 =
200000 =
100000 =
50000 =
20000 -
15000 =
10000 =
8000 =
6000 =
2000 =
1000 =
200 =
100 =

77

77

câștiguri și uremii 4332000 
Prețurile losuriior complete (valabile jentrn amendong clasele): 

*/i yi0 72o losurî complete.
SO, 8, 4 corone.

Prețurile losurilor
* / V

_______/j__________'10_____________ /20
40, «O,

Tote losurile se pot cumpăra din locurile anunciate prin placate. “Wi 
ISudapesta, în August 1895.
A » d r â s, y - u t wr. s. DIRECȚIUHEA LOTERIEI DE CLAS A MAGHIARA.

Doritorii de a se ocupa cu vendarea de losurî sunt rugați a se adresa cu cererile cătră noi.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


