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Cutezarea de unde le vine?
Cutezanța, cu care contrarii noș

tri îșî urmăresc ținta lor nebună 
de maghiarisare, a ajuns la culme.

Despre acesta ne pdte couvinge 
mai ales purtarea lor în adunările 

'generale comitatense.
Unde se pomenea înainte cu 

15—20 de ani ca în comitatele arde
lenesc! locuite în majoritate de Ro
mâni, Ungurii se vină cu propuneri 
de maghiarisare și se ceră pe față, 
sprijinirea și primirea lor?

Pe atunci încă maghiarisatorilor 
ru le crescuse crdsta așa de mult. 
Nu se simțiau încă așa de tari,’ca 
se cuteze a ne ataca pe fa^ă luân- 
du-șl masca de pe obraz.

Și decă nu îndrăsneau, causa 
de căpeteniă era, că se temeau de 
falanga luptătorilor români, cari, 

deși erau aprope pretutindeni în mi
noritate, îșî aperau energic și cu 
bărbățiă interesele lor naționale.

Cutezarea contrarilor a crescut 
așa de mult numai de când a slăbit 
lupta Românilor în comune, în co
mitate și pretutindeni și la tdte oca- 
siunile în țera întregă.

Odinibră premergeau cu pildă 
bună în privința acesta Românii din 
comitatul Cojocnei. Luptele lor în 
congregațiile comitatense erau pe cât 
de însuflețite, pe atât de hotărîte 
în apărarea drepturilor poporului 
român.

Cine mai aude astăcji de ase
meni lupte în acest comitat? Și așa 
de-arendul în cele mai multe comi- 
tata locuite de Români, cine îșî mai 
ridică glasul pentru drepturile po
porului și în contra încălcării lor 
și a abusurilor celor dela putere?

Putem se numărăm pe degete 
acele comitate, unde nu s’a dat cu 
totul uitărei îndatorirea morală și 
națională de-a lupta în contra sis
temului asupritor chiar și atunci, 
când dinainte se pdte sci. că causa 
apărată nu va reuși, avend contrarii 
noștri majoritatea în congregațiile 
tuturor comitatelor, afară de unul 
singur.

E de lipsă să luptăm și să do
vedim mereu, că suntem și noi aici- 
și că trebue să se țină semă și de 
drepturile și de interesele nostre 
naționale, căci, deși nu vom avă pen
tru moment alt succes, una vom 
dobendi însă, prin astfel de purtare, 
în tot cașul, și adecă vom face cel 
puțin ca adversarii noștri să nu ne 
desprețuiescă, ci să ne respecteze 
și să și mai pună freu poftelor de 
domnire și de maghiarisare.

Dăcă ast-fel ar fi luptat toți Ro
mânii în tdte părțile nu s’ar fi pu
tut întâmpla, ca un comitat din Un
garia, unde asemenea trăesc Români 
deși puțini la număr, să îndrăsnâscă 
a cere dela comitatele ardelenesc! 
să sprijinescă nisce representațiunl 
nemernice, cum este representația 

comitatului Cianad — despre care 
e vorba aici, — în causa prefacerei 
scălelor poporale în scdle de stat.

Aucțițî acolo! S’au treejit papri- 
cașii din țăra ungurâscă într’o să 
ceră nici mai mult nici mai puțin, 
decât ca tăte scălele confesionale se 
se prefacă în scăle de stat. Acâsta 
este una cu maghiarisarea, căci seim 
forte bine ce însemnăză o scălă de 
stat, căreia să i-se inpună ca limbă 
de propunere limba „statului".

Mai multa îndrăsnălă însă de
cât înpintenații șoviniștl dela Cia
nad au dovedit acea mână de Un
guri, cari stăpânesc aeji comitatul 
Hunedărei, când în ultima congre- 
gațiune din Deva au propus să fiă 
sprijinită amintita representațiă a 
comitatului Cianad cu ăre cari mo
dificări încornurate, f ăcute tot în în
țeles șoviiiistic.

Membrii români ai congregației 
d-nii Hossu-Longin, Protopopul De- 
mian și Dr. Aurel Munteanu, au 
protestat în contra propunerii în- 
drăsnețe a Ungurilor, cari într’un 
comitat atât de românesc ca al Hu- 
niădorei, nu se sfiesc de-a cere spri
jinirea representației celor dela Cia
nad, ce n’are alt scop decât ma
ghiarisarea întregei instrucțiuni pu
blice din Transilvania și Ungaria.

Asemenea au protestat și mem
brii români ai congregației din Bra
șov contra aceleiași representațiunl. 
Aici însă comisiunea permanentă pro
pusese a se lua representația din 
Cianad numai simplu spre sciință.

Românii au cerut să nu se ia 
spre sciință fiind îndreptată în con
tra intereselor culturale și naționale 
ale poporațiunei comitatului, âr Sașii 
vercjl au propus să se ia spre sciință 
însă numai cu observarea, că adu 
narea nu-o pbte aproba. E trist și 
umilitor pentru Sașii moderați, cari 
formeză maioritatea în congregațiă, 
că ei cu tdte astea au primit pro
punerea de luare spre sciință, fără 
de nici o altă observare.

Au mai protestat pe lângă 

Românii din comitatul Hunedărei și 
al Brașovului și cei din Caraș-Se- 
verin în contra uneltirilor de ma
ghiarisare, și încă bărbătesce, dăr ce 
să 4i°em, când trebue să aflăm, că 
dintre 200 de membri în Caraș-Se- 
verin au fost la congregațiă numai 
30 și și aceștia s’au desbinat, când 
veni lucrul la votare, în două tabere, 
că în Hunedora au fost numai câțl-va 
membrii români âr în Brașov abia 
jumătate din membri români la con
gregațiă ?

Și cum stăm cu lupta în ce
lelalte comitate? Cum stăm acum 
în ajunul așa numitei restaurațiunl 
comitatense?

La alegerea de deputat dietal
in cercul 1 electoral al Brașovului.

In vederea alegerei supl. de deputat 
dietal în cercul I elect, al Brașovului, ce 
se va face Marți în 22 Ootomvre st. n. 
comitetul clubului electoral român din Brașov 
a decis, în ședința sa dela 19 Ootomvre 
n. c., de a enuncia :

că atitudinea alegătorilor români fiind 
stabilită prin hotăririle conferențelor nostre 
din anii 1892 și 1893, cari față de alegerile 
dietale au decretat pasivitatea absolută și ge
nerală pentru tdte cercurile din Transilvania 
și Ungaria, alegetoiii români din cercul I 
electoral orășenesc al Brașovului nu vor lua 
parte la alegerea suplementară dela 22 Oc
tomvre a. c.

*
Comitetul electoral săsesc din loc a 

decis cu majoritate de voturi, ca în locul 
lui Adolf Zay, care primind postul de con
silier ministerial în ministeriul de comerciu, 
și-a depus irandatul de deputat, să fiă can
didat d-l advocat Dr. Cari bchnell în cer- 
oul I devenit vacant.

Sașii vercjl în numele unui grup de 
peste 100 de alegători, au cerut în ședința 
comitetului electoral, ca să se facă o ale
gere prealab lă de probă și candidatul sas 
pe care ’1 va desemna acâsta alegere să 
fiă ales. Propunerea lor însă fu respinsă.

In urma acăsta „comitetul de trei- 
cjecl" al Sașilor vercjl a hotărit, ca Sașii

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cotoșman năsdrăvan.
A fost odată ca niol-odată.
A fost odată o păreche de omeni. Ei 

n’aveau copii. într’o di fiind cu voiă bună, 
dise bărbatul cătră femeiă:

— Soro, dela mila lui Dumnezeu noi 
n’avem copii. Să mergem pe câmp, și ce 
vom găsi, aceea să ne fiă de copil.

— Bine 4id dumnâta, frate. Așa să 
facem, decă ast-fel ai găsit dumnăta cu cale.

Vecii, că ei trăiau bine, și nevasta nu 
eșia din cuvântul bărbatului nici cât negru 
sub unghi ă.

Făcură o azimă, luară și nițică le
gumă, le puseră la traistă și plecară.

Aide aide, mergând povesteau și rî- 
deau, și cu ochii în tdte părțile căutau.

Când dtă, că dete peste un pisoiîi ji
gărit, jigărit și urduros, îl luară și îl adu
seră acasă. II îngrijiră și îl crescură ca pe 
copilul lor. De ce trecea, d’aia se făcea 
mai frumos, pănă ce se făcu un cotoșman 
numai de drag să privescl la el.

Nu mai puteau de bucuriă omenii, căci 
aveau și ei pe ce pune ochii în casa lor, 
când se sculau diminâța. Mai ’nainte casa 
li-se parea pustiă.

Cotoșmanul era un pisic cu. minte. 
Șorecii nu se mai stăveau prin casa aceea. 
Când ședeau casnicii la lucru ârna în nopți 
d’alea lungile și spuneau la snove și la ghi
citori, cotoiul sta lângă dânșii și torcea. 
Când stăpâna casei făcea la ciorap, pisoiul 
se juca cu ghemul. Dâră nu-1 încurca, fe- 
rescă Dumnezeu. Cum făcea el, cum dre
gea, se juca așa de frumușel, în cât ghe
mul nici nu se desfășura, nici nu se în
curca. Câte-odată îl lua în lăbuțele lui de 
dinainte, țiindu-1 ca un om, și se trântea 
cu el pe spate, altă-dată îl făcea să se dea 
d’a rostogolu, lovindu-1 cu câte-o labă, și 
se repe4ea după dânsul ca după șorecl.

Când stăpânul casei se juca cu dân
sul, ferita sântul să-l sgârie, pare că-șl pi
lise ghiarele. Când îl mângâia, cunoscea 
el, că-1 iubesce, și se întorcea și el cu lă
buțele și mângâia pe stăpânu-său, deră tot 
cu ghiarele ascunse, o mângăere lină ca 
mătasea.

Pe lângă acestea era așa de cuminte, 
în cât casnicii îl lăsau să îngrijâscă de pui 
și să le dea de mâncare; eră cotoșmanul 
nici că se gândea să se dea la ei. El nu 
era de cei ce îșî bagă botul prin tote va
sele. Cât despre ola cu smântână nici po- 
menelă nu era să-l fi prins vr’odată la ea, 
ori să dea cu praștia prin bucățelele de 
friptură de pe grătar. Era un mâțoi cum 
nu este altul în (jiua de adl.

Nu mult după acâsta, femeia se simți 
îngreunată. Atunci să fi văclut bucuriă pe 
casnici, în cât nu-i ținea pământul. Eră 
când fii la facere, născu un copilaș gras și 
frumos și sănătos.

Crescu copilul și se făcu mare. Nu 
se despărțea de pisoiă nici cât ai da în 
cremene. Amândoi se jucau, amândoi mân
cau la masă, amândoi se culcau.

Părinților copilului nici că le trecea 
prin minte să oprâscă pe cotoșman. Ba 
încă îl îngrijea ca și pe copilul lor, fiind
că tjiceau ei, a întrat cu noroc în casa lor, 
este ugurliu, adecă dobândise un copilaș.

De la o vreme încoce însă, vădură, că 
dau îndărăt. Unde pănă aci era belșugul 

în casa lor, acum, ajunseră negustori grei 
ca fulgul pe apă, cum se efi00- Cu t6te 
astea părechea de omeni nici că se gân
dea a se cârti împotriva lui Dumne4eu. 
Ea era mulțumită, că dobândise copil și 
alt nimic.

Mai trecu ce trecu, și amândoi bătrânii 
dară ortul popii, rămâind în urma lor casa 
tocă și o sărăciă luciă.

Copilul se alese cu cotoșmanul. După 
ce vă4u, că nu mai are de nici unele, și nici 
părinți, se puse pe un plâns de-țl era mai 
mare jalea de dânsul. Atunci cotoșmanul 
îi 4is0:

— Stăpâne, nu te credâm așa slab de 
ânger. Ești cu mine. Nu te întrista așa de 
mult. Precum părinții tăi au îngrijit de mine, 
așa și eu sunt dator să îngrijesc de tine. 
Și precum tu nu m’ai deslipit de lângă 
tine, nici cât ai clipi din ochi, așa și eu 
nu mă voifi. deslipi de tine, pănă ce nu 
te-oiti căpătui, și nu te-oiO. vedea om în 
rândul omenilor.

Pasămi-te cotoșmanul era năsdrăvan. 
Băiatul însă rămase cu ochii pleojdițl la 
dânsul când îl au4i vorbind. 
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vercjl s& se absțină dela alegerea întregitâre 
din 22 1. c. și numai atunci, când alegă
torii maghiari din oercul I. al orașului Bra
șov și-ar pune un candidat propriu, Sașii 
vercjl să voteze pentru candidatul Sașilor 
„liberali" (guvernamentali) pentru că în tote 
împrejurările doresc, ca aoest cerc să fiă 
representat de cătră un Sas.

Revista septemânei.
Episcopat maghiar greco-catolic. 

Foile unguresc! spun că între „Ma
ghiarii greco-catolic^1 din Hajdudorog 
s’a pornit o mișcare pentru de-a 
mijloci, ca de-odată cu serbarea mi
leniului se se înființeze o nouă epis
copia greco-catolică a căreia limba 
liturgică se fiă limba maghiară.

Vorba e înse, că Maghiari greco- 
catolic! nu esistă, prin urmare nu 
pentru Maghiar! este se se facă 
acea episcopiă, ci pentru nemaghiarii 
greco-catolici. Renegații Ruteni greco- 
catolic! încă pe timpul lui Trefort 
și a lui Csaky ceruseră să se tra
ducă cărțile bisericesc! gr. cat. în 
unguresce. Prin 1883 guvernul a și 
promis, că va suporta cheltuelile de 
lipsă pentru traducerea cărților bi
sericesc! și pentru maghiarisarea ri
tului bisericesc gr. cat., dâr afacerea 
nu s’a putut duce cu totul în înde
plinire. A trebuit se vină mileniul, 
pentru ca de-odată cu maghiarisarea 
numelor de persone, de sate etc. se 
se ceră din nou și maghiaiisarea 
ritului bisericei gr. cat. P6te că o 
vor face și acesta, căci fiind vorba 
de maghiarisare, ce nu sunt în stare 
se facă șoviniștii maghiari? Statul 
,,maghiar11 va ave cel puțin și o bi
serică a renegaților, ai căreia credin
cioși vor fi însă numai Rutenii.

Nou minister în România. Lunia 
trecută s’a ținut în Bucuresci un 
consiliu de miniștri, presidat de M. 
S. Regele Carol. In acest cosiliu 
ministeriul a spus Regelui, că află 
de lipsă, ca alegerile viitore pentru 
camera română se se facă în Noem- 
vre și nu în Februarie 1896. După- 
ce însă Regele nu primi acăstă pro
punere a ministerului conservator care 
a purtat în mână frenele guvernu
lui român din 1888 pănă astăcji, și 
în a cărui frunte stătuse ministrul- 
președinte Lascar Gatargiu, ministerul 
îș! depuse dimisiunea în mânile Regelui. 
In urma acâsta Regele Carol însărcină 
cu formarea noului minister pe 
Dimitrie Sturdza, capulu partidului- 
liberal. Sturdza își formă un cabinet 
din bmenii partidei sale, și dileritele 
resorturi ministeriale se împărțiră 
în următorul mod: Dim. Sturdza, 
președintele consiliului și ministru 
de esterne; N. Fleva, interne; E. 
Stătescu, justițiă; C. Stoicescu, lu- 

rcăr! publice; G. Cantacuzino, finance; 
G. Palladi, domenii; General Budiș- 
teănu, resboiQ; și P. Foni, instrucțiă 
și culte. In 16 c. acest minister a 
depus jurământul în mânile Regelui, 
și Joi toți noii miniștri s’au presen- 
tat pe la ministeriile lor.

Corpurile legiuitore române s’au 
convocat pe astăzi, Sâmbătă, pen- 
tru-ca să li-se cetăscă ordinul Re
gelui, prin care ele sunt disolvate, și 
prin urmare au să se facă nouă 
alegeri.

Cei opt foști miniștri conserva
tori au fost primiți alaltă-er! de că
tră M. S. Regele în obicinuita au
diență de concediu. Suveranul a tri
mis apoi d-lui Lascar Catargiu pro- 
tretul Seu cu o inscripțiune auto
grafă.

Tumultele din imperiul turcesc. 
Tumultele din Constantinopol și din 
alte părți ale imperiului otrman încă 
nici acum n’au încetat. Am amintit 
înainte cu două săptămâni despre 
turburările și demonstrațiunile, pe 
car! le puseră la cale Armenii din 
capitala Turciei. De atunci aceste 
demonstrațiuni s’au lățit prin tdtă 
țâra, unde locuesc pe lângă Turc! 
și Armeni. ț)i de 41 sosiră și sosesc 
vești de răsvrătirl, bătăi și omoruri. 
Astfel se depeșăză cu datul de 17 
c. din Trapezunt, că Turcii, înverșu
nați de turburările produse din par
tea Armenilor, omorîră 100 de per- 
sone: bărbați, femei și copiii de na
ționalitate armenâscă. Autoritățile 
nu putură împiedeca măcelul, și po- 
porațiunea creștină îngrozită, se re- 
fugiă pe corăbiile din portul apro
piat. Puterile europene ridicară plân- 
sbre la Părtă pentru aceste masacre 
și turburări necontenite. Marele Vezir 
Said-pașa se consultă cu ambasadorii 
Btreinî și cu toții împreună ajunseră 
la o înțelegere, ca adecă să se in
troducă în Turcia unele reforme cu 
privire la administrațiă Cu tdte 
acestea însă este de temut, că pre
cum de multe-or! mai înainte, așa și 
acum, Turcia, și peste tot cestiunea 
orientală va da, ansă la urmări ne- 
preve4ute în politica europenă.

I^aiestatea Sa în Agram
și demonstrațiunile.

In cursul acestei săptămâni, Maies
tatea Sa a petrecut câteva Z’le în Agram, 
capitala Croației, unde s’a dus, ca să ia ■ 
parte de deschiderea noului teatru național 
croat și a altor așezăminte de cultură na
țională croată.

Visita acesta a avut o însămnătate 
deosebită și prin aoeea, că Maiestatea Sa 
la intrarea în Agram a fost însoțit de mi
niștrii unguresol, ba să dice, că însu-șl Ba
nul croat, Khuen-Hedervary, ar fi propus 

Maiestății Sale să rnârgă la Agram. Tote 
lucrurile erau adecă astfel ticluite, din par
tea Maghiarilor, ca ou ocasiunea acesta să 
se arate lumei, oă Croații s’ar fi împăcat 
cu Maghiarii, și că între aceste două po- 
pâre ar fi dispărut tâtă dușmănia de mai 
înainte.

Luorurile însă au eșit tocmai de-a 
îndâsele. Maiestatea Sa a putut să vadă în 
Agram orl-ce, numai pace nu. Las’, că în 
tot Agramul nu se puteau vedâ mai mult 
ca 2—3 stâgurl unguresol, dâr și dintre 
aoestea unul, ce era arborat pe porta de 
triumf, a fost încă dela început luat jos 
din partea unor studențl croațl, cari l’au 
rupt și l’au călcat în piciâre. Cu asta s’a 
făcut înoeputul scandalelor și demonstra- 
țiunilor, cari s’au continuat în tot timpul 
cât Maiestatea Sa a petreout în Agram.

In cjiua primă, adecă Luni, vre-o 200 
de studențl croațl, însoțiți de . lume multă, 
se duseră la trafica oea mare, unde era ar
borat stâgul și emblema ungurâscă, cerând 
oa acestea să se ia jos de pe edificiu. Tra
ficantul, pentru a înoungiura scandalul, le 
și luâ. Studenții se duseră apoi la gară, 
unde încă se afla un stindard unguresc. 
Aci se intemplâ același luoru: la cererea 
mulțimei, stindardul fu și aici luat de pe 
edifioiu.

Mari demonstratiunl se făcură apoi 
și în oontra unui stindard național sârbesc, 
oe fusese arborat ou soirea și învoirea Ba
nului pe biserioa sârbâscă. Demonstranții 
nu s’au stempărat, pănă ce în urmă a tre
buit să se ia jos și acest stindard.

In timpul, cât s’au petrecut acestea, 
Maiestatea Sa primi deputațiunile, luâ 
parte la festivitatea așeZărei ultimei pietri 
la noua clădire a teatrului național, apoi 
merse la noua clădire a gimnasiului și 
șoolei reale, și în fine la noul conservator 
al reuniunei de musică, sevîrșindu se pre
tutindeni același ceremonial.

In dimineța cailei următore Maiestatea 
Sa visitâ mai multe așeZăminte publice și 
merse și la biserioa sârbâscă, unde patriar- 
ohul sârbesc Bravkovils întimpinâ pe mo
narchal cu o vorbire în limba sârbâsoă.

Pe când se petreceau acestea, se lă
țise vestea prin oraș, că pe biserica sâr
bâscă ârășl s’a arborat stâgul sârbesc. 
Acâsta s’a făcut chiar din porunca Banului. 

Studenții universitari croațl plecară 
numai decât într’aoolo și între strigări de 
„Dote Zastara* (Jos au stindardul!) spar- 
seră ou pietri ferestrile unei bănci serbesol, 
ce se află în apropierea biserioei, ba pe 
unii funcționari ai băncei îi și răniră. De 
aci merseră la biserică. Pentru a liniști pe 
demonstranți, numai deoât se arboră ală
turi cu stindardul sârbesc și unul croat, 
dâr acâsta nu ajută nimio. Studenții bom
bardară cu pietri biserica sârbâscă. Veni 
în fine o trupă de gendarml, care ou ba
ionetele pe pușcă alungă pe demonstranți; 
aceștia însă, în retragerea lor, se apucară 
din nou să bombardeze edificiul băncei sâr- 
bescl. Tocmai în aoest timp trecu printre 

ei trăsura, ce ducea pe Maiestatea Sa. De
monstranții însă mai niol nu-1 băgară în 
sâmă în marea învăjmășâlă, oe se produse. 
Banul s’a văZut silit, pentru liniștirea de
monstranților, să dea poruncă de-a se luă 
jos stâgul sârbesc, ceea ce s’a și făout.

In Ziua următdre Banul ârășl a po
runcit să se arboreze stâgul sârbesc, dâr 
Serbii n’au mai outezat să facă aoesta, și 
astfel în contra lor nu s’au mai făout de- 
moustrațiunl. Cu atât mai înverșiunate au 
fost însă demonstrațiunile, oe se făouseră 
acum in contra Maghiarilor.

Aflând studenții croațl, oă pe clădirea 
direoțiunei oăilor ferate unguresol ârășl s’a 
arborat stindard unguresc, plecară într’a
oolo între strigări și înjurături la adresa 
Maghiarilor. Ajunși aici, se arunoară asu
pra stindardului unguresc între strigări de : 
„Dole magyarone Zastavau (Jos ou stindardul 
maghiar!). Ungurii însă, cari fuseseră îns- 
ciințațî despre venirea studenților oroațl, 
se adunaseră la un loc, și se arunoară cu 
toții asupra studenților oroațl. Se iscă o 
bătaia strajnică. Studenții' fură siliți în ur
mă să se retragă; doi dintre ei, Jvița și 
Vladimir Frank, fii ai unu deputat oroat, 
au fost bătuți fârte greu.

Acum studenții oroațl se adunară la 
universitate și hotărîră aid, să-și răsbune 
asupra Ungurilor. Luară un stindard un- 
gureso, în care patru tineri împlântară să
biile, și astfel merseră ou mare alaiu la 
statua marelui luptător oroat Jellaoicl. 
Aid stropiră cu spirt stegul unguresc și apoi 
îi deteră foc. Când stâgul ardea, ei îl lo- 
viau cu săbiile strigând: „Peară Ungaria 
„Trăescă Croația!“

Faptul a produs mare turburare între 
toți Maghiarii, cari nu s’au așteptat la așa 
ceva. Tâte foile unguresol varsă foo asupra 
Croaților. Mai ales le-a surprins și împre- 
giurarea, că studenții croațl) nu numai, că 
nu se subtrag dela responsabilitate, dâr 
vre-o sută dintre ei au mers înși șl la po- 
lițiă pentru a se însciința, că ei au ars 
stâgul unguresc. Mai mulțl dintre studențl 
sunt arestați.

In Agram aoum e liniște. Cele întâm
plate însă formâză și vor forma pâte mult 
timp înoă viu obiect de discuțiune între 
cercurile politice de-acolo. Se Zice, că din ■' 
incidentul aoesta s’ar fi ivit o certă și între 
Banul croat și minist) ul-președinte Banffy. 
De altă parte la Budapesta se fac planuri 
peste planuri, oă âre cum să-și răsbune 
pentru vătămarea stâgului unguresc. Par
tida „independentă și dela 48“ a hotărît, 
ca sâ aducă cestiunea în parlament și să câră 
acolo satisfaoțiune. In scopul acesta a îm
puternicit pe faimosul deputat Fâzmândi 
Dânes și pe Hollo Lajos, ca să-și câștige 
informațiunl amănunțite despre cele întâm
plate în Agram. S’au provocat tot-odată și 
celelalte partide oposiționale unguresc!, ca 
să lupte împreună în afacerea acesta. De 
altă parte studenții universitari maghiari 
înoă luptă ou planul, ca să caute un mod

Plecară amândoi. Cotoșmanul înainte, 
băiatul după dânsul. Ajungând într’o pă
dure, găsiră o scorboră mare, și și-o ale
seră de locuință.

Cotoșmanul făcu un culcuș stăpânului 
său acolo numai din fulgi de pasări, de se 
cufunda în puf când se culca. Ii aducea 
de mâncare și de băut. Ii ținea de urît 
spuindu-i fel de fel de basme și snove.

El îi spunea, ce va să dică cântatul 
greerilor: ce însemnâză săritura locustelor 
prin ârbă. II făcea să înțelâgă, că dragos
tea între frați este nesfîrșită ca apa fân
tânei, ce curgea p’aprdpe de locuința lor. 
Când se plimbau amândoi prin câte-un lu
miniș din pădure, ori eșiau la câmp, îi 
arăta tote floricelele și i-le spunea pe nume. 
Copilul nu se domirea, de ce cocorii umblă 
înșiruițl trâmbă; de ce rândunelele se duc 
și vin; de ce privighetorile cântă așa fru
mos; âră ciuhurezii te apucă răcori de 
groză când îi auZl. Și cotoșmanul îi spunea 
pe șart tote, și-l făcea să pricâpă, că aici 
pe pământ tote sunt cu rânduiala lor.

Scorboră o ținea așa de curată, încât 
îți era milă să calci pe acolo.

Nici că se stăvea vre-o gongă măcar 
pe la ei pe acolo. Cotoșmanul nu lăsa pe 
băiat să pue mâna pe nimic. Tote. el le 
făcea.

Băiatul se făcuse flăcău de însurat. 
Și-i dise pisoiul:

— Stăpâne, acum ți-a venit ‘vremea 
să te însori.

— Bine, să mă însor, răspunse flăcă- 
iașul; dâră eu n’am de nici unele. Sunt 
golan, precum mă vedl: sula și căciula.

— De asta nu te îngriji, că este de 
mine îngrijită de mai ’nainte. Tu numai 
să faci ce ți-oi Zice eu. Le adl înainte să 
soi, că te numescl Mătăhuz-împărat.

Nu trecu mult după acâsta și cotoș
manul se duse a căuta fata să-și însore 
stăpânul. Se vede că el ochise, căci se 
duse drept ca pe ciripiă la palaturile unui 
boer mare. Cum ajunse la portă, se dete 
de trei-orl peste cap și se făcu om.

Eră dâcă dete ochi cu boerul, el Zise:
— Boerule, stăpânul meu, Mătăhuz 

împărat, mergând la venătore, nu întâlnea 
de cât păsărele mititele.

Nu era vânat
Vrednic de ’mpărat.

El trecea înainte lăsându-le să-și vadă 
de oușore.

— Și ce trebuință am eu ore să sciu, 
dâcă stăpânul tău, Mătăhuz împărat n’a- 
vea noroc la vânat?...

— Să-ți tai cuvântul cu miere, boe
rule ; dâră dâcă vei voi să mă asculți pănă 
în sfîrșit, vei afla, că solia mea are să-ți 
aducă veseli ă.

— Ei bine, vorbesce cât vei voi, te 
ascult. Dâră nu sciu, de ce bag de sâmă, 
eă în graiurile tale este ceva mierloit.

— Păreri, cinstite boerule. Precum 
vremea închisă zămislesce visuri spăimân- 
tose, așa pote că oifi fi având și eu perl 
răi, și te înșâlă părerile.

— Bine, bine; sfîrșesce, precum ai 
început.

— Și așa, luminate boerule, cum îți 
spuneam, stăpânul meu nu băga în sâmă 
poșidicul de vânat, ce-i tot eșea înainte. 
Răsbălu pădurea prin tote colțurile; dâră 
părea, că se vorbise tote lighionile ca să 
nu âsă de prin culcușurile lor. Scârbit de 

prostia fiarelor sălbatice, ce stau pitulate, 
stăpânul meu hotărî să se întorcă acasă. 
Când, de-odată, pe piscul unui munticel, 
ce se ridica sumeț din răriștea pădurii, Zări 
o căprioră sprintenă cu ochii blajini.

Fu de ajuns o uitătură; căci îi răpi 
inima. Stăpânul meu, Mătăhuz împărat, se 
ia după dânsa. Căprioră fugi, el după dânsa. 
Dâră ea, mai iute de picior, îl lăsă pe urmă, 
și veni de se ascunse în culcușul ăsta. Eră 
pe mine mă trimese să-i caut inima, 
și să-i dau în mână pe hoțomana de că- 
pridră. Pentru acâsta am venit la D-ta și 
te rog să-mi dai ajutor ca să mă întorc 
cu ispravă bună.

— Măi, da calendroiîi mi-ai mai fost! 
stăpânul tău, Mătăhuz împărat, mult tre- 
bue să fi căutat pănă să găsâscă un puschifi 
ca tine....

— De mine Zi> ce vei pofti, boerule; 
dâră să nu cădi îu ispită se te atingi de 
împăratul stăpânul meu; că uite, se face 
lucrul dracului.

— Nici că m’am gândit la una ca 
asta. Dâră împăratul, vânătorul tău, să viă 
să-și caute căprioră.
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„potrivit" pentru a-șl răsbuDa asupra stu
denților oro ați.

Cu alte vorbe, demonstrațiunile croate 
vor da nasoere la discuțiuni înflăcărate în 
dietă, și pote că și la nâuă demonstrațiunl 
ungurescl în contra Croaților.

SC6R8LE DILEI.
7 (19) Octomvre.

Regele Carol a plecat Joi la Sinaia, 
âr Duminecă se va întbrce în Buouresol, 
ca să asiste la inaugurarea noului palat al 
justiției.

__ o—
Locotenentele-Mareșal întenjiat. ț)ia- 

rele din Budapesta, între multe incidente 
ce s’au ivit ou ooasiunea manevrelor 
dela Huedin, publică și următorea soire 
tragi-comică: Comandantul diviziei de in
fanteria din Cluș, locotenentele-mareșal 
Ferdinand Dillmann de Dillmon, care ou 
ocasiunea manevrelor comandase un corp 
de armată, merse și el la finea manevrelor, 
când se dădu signalul așa numit „Abblasen", 
ca să asiste la critica generală asupra luptei 
decurse. Aoi șeful statului major F.Z.M. 
Beck îi reproșa divisionarului Dillmann, că 
aoesta ar fi sosit cu trupele sale cu o ju
mătate de oră mai târcjiu, decum a fost 
prefipt. Când Dillmann voi să tspună oausa 
întârcperei, Beok făcu următbrea observare : 
„Nu sunt ounos..." La acâsta Dillman sa
lută fârte iritat și se depărta. A doua cj1 
î-șl înainta rugarea de pensionare, care 
imediat fu primită.

—o—
Înaintări în armata română. Colo

nelul Gorjan este înaintat la rangul de 
general și numit comandant de brigadă. 
Generalul Pilat va fi numit oomandantul 
corpului IV de armată din Iași în looul 
generalului Budișteanu, numit ministru de 
răsboiu. Generalul Poenaru, fostul ministru 
de resboi, va fi transferat ca comandant al 
diviziei din Dobrogea.

—o—
Timp do ernă. Joi a plouat pe la 

noi, âr în noptea spre Vineri a început să 
nyigă și a nins într’una pâuă acjl, Sâmbătă 

" 'diminâța, așa că zăpada era apropo > de 
două urme grosime, in urma acâsta, pomii 
fiind cu fruncjele pe ei, de greutatea zăpezii, 
care s’a lipit de fruntje, s’au rupt orăngile 
pomilor celor mai tineri, âră pomii mai 
bătrâni mare parte s’au rupt, și unii au 
ieșit cu rădăcină ou tot din pământ. O 
pagubă enormă s’a oausat prin acâsta po
milor roditori din Brașov și din întrega 
țâră a Bârsei.

—o—
Un monstru. Femea Paraschiva Sol- 

can dintr’o comună din județul Ialomița, 
în România, a născut cjilele trecute doi 
copii gemeni. Uunul e în stare bună, pe 
când celalalt e un adevărat monstru. Pi- 
ciârele, corpul și manile sunt cum se cade, 

capul însă e turtit, oohii așezați în apro
piere de țâsta capului, și spinarea e for
mată prin nisce artere acoperite numai eu 
o peliță subțire. Monstrul a trăit numai 
câte-va mioute. Mama e sănătâsă.

— o—
Masa studenților români din Sibiiu.

Cu începutul cjilei de 1 Octomvre n. o., 
Direcțiunea instiutului „Albinei* din Sibiiu 
a deschis în localul său o masă pentru 50 
studențî români, cari vor avă aici prândul 
regulat în fiă-care di. Pentru îngrijirea 
mesei s’au angagiat de bună voiă dâmnele 
și domnișorele române din Sibiiu. Tinerii 
români din Sibiiu vor primi așa-dâr un 
ajutor ou atât mai mare, fiind-că pănă aoi 
ei, oarl studieză la soolele streine de-a- 
oolo, nu aveau niol un punct de întru
nire între sine, ci steteau împrăștiațl prin 
suburbiile orașului, fără de-a se oundsoe 
măcar unii pe alții. Generosul fapt al 
Direoțiunei „Albinei" a fost, vecjl bine;- 
întimpinat cu mare buouriă, mai al-s din 
partea Românilor sibiienl, cari Dumineca 
trecută serbară inaugurarea soestei mese 
în mod forte frumos. In vorbirile rostite 
ou acâstă ocasiune s’a arătat recunoscință 
față ou direoțiunea institutului Albina și s’a 
mulțămit îndeosebi d-lui director al „Al
binei14 și dbmnei președintă a Reuniunei 
femeilor române pentru nobila stăruință de 
a-se deschide acestă masă.

— o—
Invitare la sânțirea șcâlei române 

gr. oat. din Valcâul-românesc, urmată de un 
bal, oe se va arangia în 27 Octomvre n. 
o. în favorul aoelei scâle. Sânțirea se va 
face la 3 ore p. m ; la 4 6. prâmj comun pe 
lângă 1 fl. de personă. Intrarea la bal 80 
or. de persbnă, 2 fl. de familiă. Suprasol- 
virile și oontribnirile marinimose se vor 
chita pe cale dianstieă. In privința în- 
cuartirărei, a mâncărilor și băuturilor ou 
preț moderat s’au luat măsurile de lipsă. 
Pentru comitet: Ștefan Sabo, președinte; 
Vielon Catona, not.

—o —
Post de cantor. Suntem rugați a pu

blica, că pentru al doilea post de cantor 
la biserica română gr. or. a Sf. Treimi din 
Brașov (suburbiul Tocile) se caută un oan- 
tor pe lângă salar anual fix de 249 fl. și 
venitul din taxele stolare. Dâoă respeotivul 
cantor pricepe vre-o meseriă, se p6te ocupa 
și cu aoeea, având de luoru cu serviciul 
bisericesc tot numai a doua săptămână, în 
schimb ou celalalt cantor. Doritorii de a ooupa 
aoest post au să dovedesoă oă cunosc cân
tările și tipicul bisericeso, adresendu-se 
oătră comitetul parochial al numitei bi
serici.

Un haiduc caucazian. In Cauouz a 
răspândit groza vătaful de haiduci „Aii oel 
teribil", oare cu câta sa de bandiți sălba- 
tiol, nu se teme de nimeni. Pănă aoum au 
fost înzadar tote încercările de a’l prinde. 
El știa să se ascundă bine prin munți și 

oodri sâu năvălind fără frică spărgea rân
durile puterei. Nu de mult se lăți vestea, 
oă Aii vrea să se scobore din munți în 
șes și poliția îșl făr u tdte pregătirile spre 
a veni de hac aoestui mosafir primejdios. 
Un ofioer de poliție fu însărcinat ou ese- 
cutarea plenului. însoțit de număroșl călă
reți el plecă la dâl, în direoția, de unde 
avea să vină Aii. A doua di diminâța dete 
peste tîlharl în desișul pădurei. Aii venea 
cu un oortej solemn. El mergea înainte pe 
un cal minunat, înconjurat de șepte voi
nici călări și urmat de un șir lung de că
ruțe, în cari erau femeile vătafului și co
pii săi. Planul oficerului, întocmit după 
tdtă arta militară, a avut un resultat ou 
totul neașteptat. îndată ce polițiștii zăriră 
figura mustăcibsă și bărbosă a lui Aii, o 
luară la fugă în tâte părțile împreună cu 
șeful lor. Tîlharii îșl căutară de drum și 
ajunseră la satul Dawșanului, unde popo
siră așeijându-șl tabăra pe malul verde al 
unui rîuleț. Aprope de sat mai multe femei 
erau ocupate cu adunatul fenulni de pe li- 
vedl. Văcjend pe tîlharl apropiindu-se, ele 
începură să țîpe voind să fugă, dâr Aii 
le liuiști îndată. El le promise solemn, 
că vor fi tratate ou cel mei mare res
pect, mai ales, că și el are cu sine ne
veste și copii. Apoi le pofti la sine și le 
presentâ femeilor sale. După-ce fu fript un 
berbec, șecjură cu toții la masă și numai 
spre sără sătencele plecară acasă cu daruri 
dela Aii. Atunci plecă și un oetaș în sat 
și ceru dela un țăran orz pentru caii văta
fului. Nesoiind la început ou cine avea de 
aface, țăranul refusâ, der audind, că e pen
tru Aii, el dete tot oe avea. Banda de 
tîlharl rămase și a doua di sa^i ti
ranii deteră tot oe li-se ceru. A treia cfi 
cortegiul porni înainte ou aceeași solemni
tate, cu care venise. Aii, în uniforma sa 
fantastică, mergea în frunte oălare, urmat 
de credincioșii săi, armați pănă în dinți.

Teatru de papagai. Atragem încă 
odată atențiunea publicului asupra repre- 
sentațiunei ou papagai și cacadu dresați, 
ce se va da mâne, Duminecă, la 4 âre d. 
a. în otelul „Central Nr. 1".

Musica militară din loc va concerta 
de mâne înoepend în fiă-care Duminecă 
sera la restaurantul Fleischer (Sorea). In 
ceputul la 7*/2. Intrarea 20 cr. de personă.

— o—
Un preț curent. A apărut preț curen

tul renumitei și vastei scole — cuprinde 
121 jugăre de pământ — de pomi și de 
arbori a lui Unghvâry Lâszlo din Czeglâd. 
Acest preț c. se pote numi pe dreptul între 
alte de acest soiu cel dintâi pe tot continen
tul. Are format cuart și cuprinde 80 pag., 
âr artieolii de specialitate, declarațiunile, și 
cu deosebire descrierea amănunțită a so
iurilor de arbori, îl fac un adevărat lexi
con de pomologiă. Provisiunea forte bo

gată și prețurile moderate espuse în acest 
preț curent ne întăresc în credința că 
acâstă firmă e din patriă, ce stă pe același 
nivou cu cele mai renumite scoli de pomi 
din lume, și îi va succede a face, oeea-ce nu 
a ajuns să facă statul, adecă că nu numai 
va pune — prin calitatea sa escelentă și 
prin prețurile moderate — capăt importului 
de sur cei streini, ci — după cum ne-am 
convins cu bucuriă și pănă acum —, va es- 
porta spre mulțumire deplină și chiar 
în străinătate mlădițe nobile. Prețourentul 
îl primesce la cerere ori și cine dela Ungh- 
văry Lâszlo.

—o —
Rectificare. In n-rul de cji 222 al 

„Gaz. Tr.“ s’au strecurat în corespondența 
„Dela Năsâud* câteva erori de tipar. La 
notă în loo de „Me-ar părâ" este de a-se 
ceti „Ni-ar părâ" ; ear la subsorierl: în loc 
de Puul, Paul; în loc de Scridona, Scridon ; 
și în loc de Gletie, Ghetie.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 18 Octomvre. Sciri 

sosite aici dela Maghiarii din Agram 
împărtășesc, că iritația Croaților în 
contra Ungurilor e încă la culme. 
Locuințele mai multor Maghiari sunt 
păzite ndptea de polițiști pentru a-le 
feri de bombardări. Cu tdte acestea, 
casele, pe cari fuseseră arborate sto
guri unguresc!, au fost batjocurite 
și murdărite cu cernelă.

Budapesta, 18 Octomvre. „Ma- 
gyarorszâg11 spune, că Maiestatea Sa 
la depărtarea din capitala croată a 
declarat, că n’a fost nici cât mai pu
țin mulțumit cu stările din Agram. La 
plecare, gara era împresurată de mi- 
lițiă, ceea ce încă a făcut rea im- 
presiune asupra domnitorului, care să 
fi declarat cu hotărîre, că altfel a 
crecțut, că stau lucrurile în Croația.

„Aici sunt rele adânci11, fii se Ma
iestatea Sa; „n’am crecțut, că după 
un timp atât de îndelungat să fiă încă 
atât de reci raporturile între Maghiari 
și Croați, a căror ură, durere, încă și 
at}i e mare față de Maghiari. Așa se 
vede, că Khuen-Hedervary n’a isbutit 
cu pacificațiunea11.

Aceeași foiă spune, că în urma 
celor petrecute la Agram, raportu
rile între miuistrul-președinte Banffy 
și între Banul croat Hedervary, cari 
nici pănă aici nu erau prietinescl, 
acum s’au înăsprit mai mult, așa că 
ori unul, ori altul dintre ei va trebui să 
se retragă, dedre-ce împreună ei nu 
mai pot lucra; nu este înse eschisă 
posibilitatea, ca amândoi să cadă 
victimă incidentelor din Agram.

Și fiind-că vorba vorbă aduce, co
toșmanul și boerul stătură la taifas, și se 
înțeleseră la cuvinte. Ei hotărîră ca să vie 
Mătăhuz împărat, să dea ochi cu fata boa
rului.

Intorcendu-se cotoșmanul la stăpânul 
său, îi spuse cum a isbutit în solia lui și 
puseră la cale, ca în sărbătorea viitore să 
mârgă împreună.

Băiatul nu se putea domiri, cum de 
să mârgă el așa goloneț. Eră cotoșmanul 
nu-i da răgaz să se gândescă la d’al de 
astea, ci îl lua cu vorba pe departe și cu 
un cusur supțire îl făcea să pricepă, că are 
să fiă fericit.

Trecură <Șilele ca cjiua de erî și veni 
sărbătorea așteptată.

Cotoșmanu luă pe stăpânul său și 
plecă cu el în pețit. Merseră, ce merseră, 
și ajungând într’o pădure, aprope de pala- 
turile boerului celui ou fata, se opriră. Bă
iatul rămase adumbrit într’un orânguleț 
verde, căci era gol pistol, flră cotoșmanul 
o rupse d’a fuga spre curtea boerului ce
lui mare.

Cum ajunse, începu a striga cât îi 
lua gura: săriți! săriți! că ne-au jefuit hoții!

Toți cu totul eșiră să vadă ce s’a în
tâmplat. Cotoșmanul abia răsuflând și cu 
spaima în față, (fise boerului:

— Da bine, boerule, în cuprinsul du- 
mitale se pote, ca cfiua ’n amiacla mare să 
ne calce hoții ?

— Unde? Cum? Ce s’a întâmplat? 
întreba boerul.

— Ce să fiă? Ecă tocmai, când ve
neam cu Mătăhuz împărat, stăpânul meu, 
să-ți vedem fata, o câtă de haiduci puse 
mâna pe noi, a jefuit pe stăpânu meu pănă 
la cămașe; âră eu mă stracurai, și pe ici 
mi-e drumul, alergai într’un suflet să-ți dau 
de veste, și să cer ajutor dela D-ta. Abia 
uite, am scăpat cu dilele.

— Bre! strigă boerul. Cum se pote 
una ca asta, ca să jefuâscă hoții, p’aprope 
de palaturile mele, pe Mătăhuzul tău îm
părat? Să sară cu mic cu mare într’ajutor!

— Acum este de prisos, Boerule. Tâl
harii au luat’o la sănătosa. Mai bine dă-ml 
un rând de haine, ca să duc stăpânului 
meu, și să potă veni pănă aci. Cât pentru 
tâlhari, fi pe pace, că va sci el ce să facă 
pentru dânșii.

Luă hainele ce-i dete boerul și se în- 
torse la stăpânul său. După ce îl îmbrăcă 
și-1 învăță cum să se pârte la boerul, plecă 
ou dânsul.

Ajungând, îi eși boerul înainte și-l 
primi cu tdtă cinstea.

Când fură în casă, Mătăhuz împărat 
se tot uita pe dânsul. 6menii casei înce
pură să șopoiască și să-și dea cote cficend : 
ori că este prea fudul acest Mătăhuz îm
părat, său că este prost.

Cotoșmanul, băgând de semă, cfise 
boerului: Mă rog să nu-țl fiă cu supărare; 
dâră stăpânul meu n’a purtat pănă acum 
așa haine proste. Numai de cât boerul po
runci să-i aducă altele muiate numai în fir. 
Pănă una alta, Cotoșmanul se dete pe lângă 
stăpânul său, și pe furiș îi dete ghiold și-i 
șopti la ureche, ca să țiă să nu se tot uite 
pe densul așa ca proștii și ca mojicii.

După ce se îmbrăcă cu hainele cele 
bune, el se ținu bine și nu se mai uita 
asupra lui; apoi intrară în vorbă, și se is
prăvi trâba cu bine.

Și nici că se putea alt-fel. Căci gi
nerele, deși era Mătăhuz împărat, dâră bo

iul lui cel măreț, chipul cel bine făcut și 
alb ca zăpada, trupșorul lui cel tras ca 
prin inel și înalt ca un brad, făcea mai 
mult de cât totă împărăția și decât totă 
boeria.

După ce se hotărî diua de cununiă, 
pleca. Pănă atunci bietul flăcău se fră
mânta cu gândul, ce o să facă el și unde 
o să-și ducă mirâsa.

Cotoșmanul nu-i dedu respas să se 
mai gândâscă, ci cu fel de fel de glume și 
snove îi fură gândurile și 1 înveselea.

Când fu diua hotărîtă pentru cununiă, 
se duseră ârășl amândoi. Boerul râmase în
cremenit. De unde se aștepta să viă cn 
oste și cu mărire ca un împărat, mă rog, 
îl vădii viind ca un cioflingar, și începu a 
se îndoi și a se codi să dea fata după 
dânsul.

Cotoșmanul mirosi îndată cam onm 
merge șiretenia, și luâ pe boer d’o parte, 
clicându-i:

— Boerule, să nu-țl fiă paraxin unde 
ne vedî, că am venit numai amândoi. Eca, 
âca, eca, cum merge trâba: curg foile de 
zestre ca ploia la părinții lui Mătăhuz îm-

i
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Stimate D-le Redaotor!
In sfîrșit crisa ministerială, provooată 

prin dimisiunea junimiștilor din cabinet, și 
oare a tinut aprâpe două săptămâni, s’a 
resolvat în mod definitiv. Ministerul Oa- 
targiu șl-a dat dimisiunea în manile M. S. 
Regelui, care a însărcinat cu formarea nou
lui guvern pe d-1 Dim. Sturdza, șeful par
tidului liberal-național. Noul minister, a 
căruia alcătuire vă este deja cunsoută, a 
depus erî la 2 âre p. m. jurământul în 
manile Regelui. După aoeea s’a întrunit în 
oonsiliu de miniștri și în urmă fiă-oare din 
noii miniștri au luat în primire portofoliu- 
rile lor respective.

Despre încheierea acestei crise, deve
nită din orisă ministerială, orisă guverna
mentală, se împărtășesc următorele amă
nunte :

După cum v’am anunțat în ultima 
corespondență, liberalii au ținut un con
gres intim în sala Hugo. In ședința de 
MercurI d-1 Sturdza deschise adunarea prin 
un discurs, în care c}ise> Regele l’a 
oredințat cu formarea cabinetului, îndem
nând tot-odată pe partisanii săi la unire 
pentru binele patriei. Accentua ou deose
bire, oă alegerile parlamentare vor fi li
bere, căci acâsta este prima datoriă, pe 
oare trebue să o împlinim cu sfințeniă. A 
doua datorie este restabilirea domniei le
gilor. La sfîrșit d-1 Sturdza faoe apologia 
lui Ion Brătianu. Discursul acesta a fost 
primit ou aplause îndelungate.

O mulțime de funcționari superiori 
și-au presentat dimisiunile, asemenea toți 
prefecții județelor în număr de 32.

In privința ocupării funcțiunilor mai 
în-lte se dau oa sigure următorele: Prefect 
al Poliției Em. Cu.'oglw, secretar general la 
ministeriul afaoerilor streine d-1 Bl. V. 
Beldiman, fost ministru plenipotențiar; 
Sichleanu la finanoe ; director al C. F. R. 
d-1 Ionel Brătianu, fiiul marelui patriot 
Ion Brătianu.

In diplomațiă nu se vor faoe deocam
dată multe schimbări. D-1 Emil Ghica, mi
nistru la Viena, va fi transferat la Peters
burg, d-1 Olănescu-Mscamo la Paris și Tr. 
Djwxara la Roma. La Viena va numit d-1 
Perechile, fost ministru de esterne în oa- 
binetul lui Brătianu etc.

In „Monitorul Ofioialu de acjl a apă
rut decretul de disolvare al Copurilor le- 
giuitore. Alegerile de deputațl vor fi în 
29, 30 și 31 Octomvre; alegerile de senatori 
în 3 și 4 Noemvre. Camera și Senatul vor 
fi convocate în sesiune ordinară la 15 
Noemvre.

Președinte al camerei e designat d-1 
Stolojanu, fost ministru, âr al Senatului d-1 
G. Mârzescu, asemenea fost ministru.

Primar al capitalei va fi d-1 P. S. 
Aurelian. Se mai vorbesce despre orearea 
unor noi funoțiunl și adeoă de sub-serec- 
tar de stat, după cum e in Germania, în 
Ungaria etc.

Multe și vării sunt conieoturile, cari 
se fac în privința numărdselor nouă nu
miri, oe se vor face în justițiă și adminis
trația, dâr nu le înregistrez, oăcl au încă 
lipsă de confirmare.

Pe la tdte oficiile publice se observă 
multă lume, o parte așteptă Bă iâsă, âr 
alta să între în diferitele funcțiuni, dedre- 
oe la noi împreună ou guvernele cad și o 
mare parte de funcționari, cari nu sunt 
inamovibili.

Noul ministru - președinte d-1 D. 
Sturdza șl-a înoeput oariera politică la 1857 
ca secretar al Divanului ad hon al Mol
dovei, și in urmă secretar al oaima-oamiei 
de trei. La 1866 a fost ministru al lucră
rilor publioe și agent diplomatic la Con- 
stantinopol. In 1876 a fost ministru în ca
binetul I. Brătianu. A mai fost ministru 
în 1881, 1882 la esterne, și în 1885 la in- 
strucțiă. Densul este și secretar general ai 
Academiei Române. După mortea lui I. 
Brătianu a fost ales șef al partidului na
țional liberal. El este prețuit ca om activ, 
erudit și oa bărbat de stat.

Intre membrii noului cabinet mai sunt 
încă doi, cari au mai fost miniștri: d-1 
Eugen Stătescu una dintre căpeteniile par- 
tidulni, și d-1 P. Poni, care a mai fost 
odată ministru de culte. Ceilalți sunt toți 
pentru prima-dră miniștri.

Tdtă lumea aștâptă să-i vadă la lu
cru pe noii miniștri.

■u. —

Câtră, clerul și poporul român âin 
archidiecesa gr. or. transilvană.

Miron,
din îndurarea lui Dumnedeu archiepiscop al bise- 
ricei ortodoxe în Transilvania, și metropolit al Ro
mânilor greco orientali din Ungaria si Transilva
nia; consiliar intim al Maiestatei Sale cesaree și 

apostolico-regescl.

Iubitului cl«tr și popor al archidiecesei mele 
transilvane: dar și milă dela Dumnezeu și 

salutarea mea archrpăstortscă !
piua de astădl, 1 Octomvre stilul nou, 

adecă 19 Septemvre stitul vechiu, va fi în 
viâța statului nostru public și în special în 
a bisericei nostre ortodocse din Ungaria cu 
părțile ei transilvane, o di epochală, pen- 
tru-că astădl întră în viâță articolul de lege 
XXXI din anul 1894 despre dreptul ma
trimonial, prin care se introduce și în pa
tria nostră o instituțiune nouă, la noi pănă 
acum cu totul streină, adecă : căsătoria ci
vilă, obligătore pentru toți cetățenii statu
lui, în ceea ce privesce încheierea și des- 
faoerea căsătoriilor; de asemenea tot as
tădl întră în viâță articolii de lege XXXII 
și XXXIII din același an, referitori la râ- 
ligiunea pruncilor și Ia matriculele de stat, 
tote acestea de o gravă importanță pentru 
viâța nostră biseri căscă.

Va fi de bună semă cunoscut iubitu
lui cler și popor archidiecesan : cu câtă in
sistență au luptat la timpul său în mai 
multe rânduri archiereii bisericii nostre or
todocse în legislațiunea țării, alăturea cu 
prelații altor biserici, ți în perfectă armo

nia cu opiniunea publică a tuturor fiilor 
credincioși bisericii nostre, ca să împedece 
crearea legilor proiectate de guvernul țării 
cu caracter de reforme politico-bisericesol, 
și cum totuși am ajuns să ne vedem as
tăzi în fața unor legi deja sancționate, cari 
conțin partea cea mai esențială a reforme
lor proiectate, și în special conțin institu- 
țiunea căsătoriei civile, de care noi mai 
cusâmă ne-am ferit, ca de un pericol evident 
pentru instituțiunile nostre bisericescl.

Acum dâr, când au să între în viâță 
legile menționate, fiă ele cât da nefavora
bile pentru interesele nostre bisericescl, noi 
ca supuși credincioși ai Majestatei Sale au
gustului nostru monarch, și ca cetățeni lo
iali ai statului, datori suntem să le respec
tăm și să ne confirmăm lor pănă când vor 
fi în vigore; de altă parte însă, ca creștini 
buni și fii credincioși ai bisericei ortodoxe, 
suntem tot așa datori a ne păstra simțul 
.religios și a ne salva instituțiunile cano
nice, privitore mai ales la sacramentul că
sătoriei, fără a ne pune în conflict cu le
gile statului, ceea ce este posibil și depinde 
numai dela noi.

Ca să ne putem face cât mai corect 
datorința în ambele direcțiuni, ce le atin
sei, trebue să cunoscem bine situațiunea 
nouă, în care e pusă biserica nâstră prin 
reformele amintite, și să avem directive 
clare pentru ținuta nostră față cu acelea; 
deci urmând cu plăcere bunei înțelegeri, 
la care am ajuns cu preasânțițil frați epis- 
copl și cu consistoriul nostru metropolitan, 
vă adresez iubit cler și popor acâstă epis
tolă pastorală, și din capul locului fac apel 
la simțul vostru religios, pe care mă racjim 
cu totul, când vin să vă pun în vedere 
modul, cum față cu legile din cestiune pu
tem fi și de acum înainte tot așa de buni 
cetățeni ai statului, ca și firml credincioși 
ai sântei nostre biserici.

Ocupându-ne în prima liniă cu insti- 
tuțiunea căsătoriei civile, trebue să fim bine 
Orientați, că legea statului consideră căsă
toria civilă de suficientă și cu deplină va- 
lore pentru stat; der nu opresce, nici nu 
eschide căsătoria bisericâscă, care la noi 
se face prin cununia rituală, ca act sacra
mental, ci din contră în dre-care mod o 
recomandă chiar, însă numai după premer- 
gerea căsătoriei civile; avem deci reser- 
vată libertatea, ca credincioșii bisericii, nu
mai cât au să facă mai întâi actul civil 
după legea civilă, căci la din contră cei 
vinovațl sunt espusl prin lege la pedepse 
grave.

De-asemenealegea statului nu opresce, 
ca cei ce au motive grave pentru desfa
cerea căsătoriei, să nu-șl pdtă grigi aface
rea lor divorțială și la forurile bisericescl; 
dâr insistă și aici la principiul său, ca des
facerea căsătoriei civile să se decidă la tri
bunalele civile cu deplină valâre în sfat; 
deci și aici avem libertatea forurilor bise
ricescl de a se pronunța în afaceri divor- 
țiale după principiile bisericii și după nor
mele canonice, numai cât sentențele foru
rilor bisericescl în afaceri divorțiale numai 
atunci vor fi în faptă esecutabile, dâcă ele 

în fond vor fi de acord cu sentențele tri
bunalelor civile.

Etă dâr, că în ceea ce privesce în
cheierea și eventuala desfacere a căsăto
riilor, legea civilă ne pune și pe noi în- 
tr’una cu toți ceialalțl cetățeni ai statului 
pe un teren nou, străin de biserică: dâr 
absolut nu ne opresce ca să nu ne folosim 
și de acum înainte în ambele direcțiuni de 
instituțiunile nostre bisericescl, cu precau- 
țiunile indicate mai sus; așa-dâr pentru a 
se susțină și pe viitor principiile și insti
tuțiunile canonice în afacerile matrimoniale 
ale credincioșilor noștri, nu se recere altă, 
decât o viuă interesare din partea clerului 
pentru susținerea acelora, și un devotament 
religios din partea credincioșilor noștri, cari 
voesc a să căsători, eventual a se divorța; 
întrunite ambele acestea condițiunl, legea 
civilă pote să ne facă unele greutăți în 
viâța practică, dâr nu ne va pută sparge 
solidaritatea nostră bisericâscă.

Ceea ce ne face îngrijiri seridse în 
noua situațiune, este: că în fața ispitelor 
de multe feluri, la cari probabil va fi es- 
pus poporul nostru după introducerea că
sătoriei civile, nu ne simțim destul de si
guri, că nu se vor afla printre credincioșii 
bisericii nostre câte unii, cari fiă pentru 
cruțarea timpului, fiă pentru alte interese 
particulare, se vor lipsi de bunul simț re
ligios, și ignorând disciplina bisericii, se 
vor mulțămi la încheierea căsătoriei numai 
cu actul civil, fără cununiă bisericâscă, 
ceea ce apoi va fi motiv de ajuns, ca unii 
ca aceștia să fiă eschișl din fote corpora- 
țiunile nostre bisericescl.

Der și mai mari îngrijiri ne face le
gea civilă în ceea ce privesce desfacerea 
căsătoriilor, pentru-că este de prevădut, 
cum după intrarea în viâță a dreptului ci
vil matrimonial, încurcăturile în afacerile 
divorțiale și ispitele de tot felul, ce au să 
vină asupra credincioșilor noștri, vor fi tot 
mai multe și mai grele, în cât părțile liti
gants vor trebui să fiă însuflețite în mă
sură mare de un simț bun religios, ca lor 
să nu le fiă de ajuns sentența tribunalelor 
civile, ci să-și derive afacerile lor divor
țiale și la forurile bisericescl, cari au a trac
ta partea sacramentală a căsătoriei; âr ne- 
făcând acâsta, părțile litigante ar veni în 
colisiunl grave cu biserica, cari și în gasuri 
de acestea pot provoca eschiderea celor re- 
nitențl din tote corporațiunile nostre bise
ricescl.

(Va urma.)

Sânți^e de biserică.
Din Chior, 12 Octomvre 1895.

O di de veseliă, o sărbătore româ- 
nâscă a fost pentru noi diua de 20 Sept, 
n. c. când s’a sânțitbiserica românâscă gr. cat. 
din PLășmaș-Lăpuș, în fostul distr. al Ce- 
tăței de pâtră (Ohioarul). Românii din acâstă 
comună au avut nobila ambițiune, de-a nu 
se lăsa mai pe jos de conlocuitorii lor re
formați, cari au de mult biserică de pâtră, 
și așa cu puteri unite, după multe greutăți, 
cu cari au avut a se lupta, au isbutit a

părat. Eră el nu voesce nici în ruptul ca
pului să ia pe alta fată, de cât pe fata 
dumitale. Părinții se împotrivesc la una ca 
asta. Eu însă l’am îndemnat și-1 îndemn 
mereu să te aibă de socru. VedI că sciu 
eu, ce sciu. Casă ca a dumitale și cinstită, 
și lăudată nu se mai găsesce pe lume; și 
flăcău ca Mătăhuz împărat ba, ba, ba, mai 
la rar. Apoi casă ce o săție astă păreche, 
are să fiă fără sâmă. Pentru acâsta și stă
pânul meu, ascultându-mă, s’a hotărît să o 
ia fără voia părinților și să tragă la mo
șiile lui, să trăiască acolo ca un boer 
mare.

— Frumos cuvintezî tu, dâră eu sciu, 
că binecuvântarea părinților întăresce ca
sele fiilor.

— Dâră mai este și altă poveste, răs
punse cotoșmanul. Cu sluta în vatră, casa 
ajunge să fiă cu ușa prin pod și cu feres
trele pe sub pat. Mai bine:

Să muncescl
și să trăescl,
și ce-țl place să iubescl.

— Cam ai dreptate, tu. Dâră mă bat 
gândurile să mai amânăm nunta.

— Fiă și așa. Nu mă împotrivesc. 
Eu însă te sfătuesc să nu perdl din mână 
un giuvaer ca acesta, ce ți-1 trimite Dum- 
ne4eu. Norocul când pică omului, atunci 
să scie să-1 apuce și să-l păstreze.

— Ei, aide, de! aide. M’ai biruit cu 
limbuția ta.

Tote fiind gata, se cununară și făcură 
o nuntă, de se duse vestea în șâpte sate.

Trei clile și trei nopți ținură veseliile. 
A patra di trebuea să mârgă cu nunta la 
moșiile lui Mătăhuz împărat.

Acesta se perduse cu totul. Nu soia 
ce să facă; nu scia nici ce mai vorbesce 
de rușine.

Cotoșmanul se dete pe lângă densul 
și îi dise: ține-țl firea, omule, nu fi copil. 
Am îngrijit eu de tote. Ție să nu-țl pese 
de nimic. Să taci din gură și să te lași să 
te ducă unde oi dice eu.

Mai veni nițel inima la loc lui Mă- 
huz împărat, când audi graiurile cotoș

manului. Nu se putea domiri însă cum va 
face el, și la ce moșii îl va duce.

Tote se puseră la cale. Tote erau pre
gătite pentru plecare. Ginerele și mirâsa 
se urcară în căruță, și porniră. Cotoșma
nul însă o apuca înainte și dise vizitiilor 
să se ție pe urma lui, că el îi va călăuzi.

Așa făcură. Apucară pe câmpii, unde 
mii de floricele împodobea pământul. Vân
tul abia adia și clătină ușurel frundele po
milor, ce se aflau ici și colo în calea lor. 
Brotăceii orăcăiau în depărtare. Din când 
în când cânta în partea drâptă. Pasările 
ciripeau; âră privighetorile prin crângu- 
lețele înflorite, trăgea nisce gâmparale de-țl 
lua aucjul.

Cotoșmanul mergea înainte și așa de 
iute, în cât căruțele nu se puteau ținea de 
dânsul. Aci pierea ca o nălucă, aci se în- 
vârteja înapoi și făcea semn pe unde să 
apuce.

Pasă-mi-te, călăuzind, el făce dresu
rile înainte. întâlnind ciredile de vite ale 
unor smei, el spuse văcarilor ce să dică, 

când îi vor întreba cine-va ale cui sunt 
cirezile, că de unde nu, peirea capului, ce 
va cădea peste dânșii de la Dumnedeu va 
fi groznică. întâlnind turmele, spuse așij- 
derea ciobanilor, ce să dică și ei, căci de 
unde nu, muma pădurei îi va chinui, bă- 
gându-le mânile în căldarea cu jăratic, 
pănă vor muri, și sufletele lor vor ajunge 
la munci nesfîrșite.

Bieții omeni, de spaimă, și sciind, că 
gura nu-i ține chirie, spuse celor ce îi în
trebară, precum îi învățase cotoșmanul, ca
rele era în chip de om.

Ajungând căruțele, omenii miresei 
întrebară pe văcari, când vădură sumede
nia de ciredl:

— Ale cui sunt cireclile astea, fâr- 
taților ?

— Ale cui să fiă? răspunseră văcarii, 
âcă ale lui Mătăhuz, împărat.

Se minunară toți de bogățiile acestui 
împărat. Mergând mai ’nainte, dete de nisce 
turme de oi. Și atâtea de multe erau, 
încât nu le putea cuprinde cu ochii. între
bând :
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ridica o biserică destul de frumosă și îm
podobită după cerințele timpului de adl. 
S’a început edificarea sub păstorirea preo
tului loan Nistor, adl preot în Capnic-Baia, 
fiind curator dătător de sâmă Vasiliu Dta- 
goșiu, adv. în Șomcuta-mare. S’a isprăvit 
clădirea sub actualul preot loan Bohățiel, 
care mult a conlucrat la ajungerea sco
pului.

Sânțirea s’a săvârșit prin M. O. D-n 
Serb, protopopul Șomcutei mari, ca încre
dințat din partea Ven. Ord. Gherlan, în
soțit de preoții: Breban, Marc, Coza, Pinte 
și Butean.

In dimineța Zilei cam la 7 ore, popo
rul în frunte cu părintele Bohățiel, ou pra
porii bisericescl, îmbrăcațl sărbătoresce și 
cu totă evlavia înrădăcinată în inima Ro
mânului, au eșit pănă la marginea comu
nei întru întâmpinarea delegatului, care, 
după o frumosă vorbire de bineventare a 
harnicului părinte Bohățiel, a mulțămit prin 
o vorbire frumâsă în numele Prea Sânției 
Sale Episcopului. Am vădut lacrimi din 
ochii poporului, la vorbirea delegatului !... 
S’a amintit cu părere de rău și împreju
rarea, că protopopul acestui tract, M. 0. 
D. Teodor Indre, fiind greu bolnav, n’a pu
tut lua parte.

După finirea utreniei, la 8 ore s’a luat 
prin preotul Butean „rămasul bun“ dela 
vechia bisericuță de lemn; apoi s’a făcut 
sfințirea apei, s’a binecuvântat o cruce di
naintea bisericei nouă etc., încependu-se la 9 
bre serbarea s.-tei liturgii în noua biserică. 
Popor adunat era pănă la 4000. Cântările 
la s. liturgiă au fost esecutate bine, în 4 
voci, de „Corul plugarilor români din Șom
cuta-mare'1, dirigiat de d-1 Eliă Pop, înv. 
pensionat.

Cine urmăresce serios și cu băgare de 
.semă la ast-fel de ocasiunl impresia cântă
rilor armoniose, în cor, asupra poporului, 
în asămănare cu cele esecutate de bieții 
cantori, monoton și fără de nici o regulă, 
p6te fi convins pe deplin despre lipsa în- 
Rințărei de coruri în fiă-care comună ro- 
mânescă. 0 însuflețire te cuprinde, văcjend 
privirile mulțimei ațântite neîntrerupt la 
cei ce cântă în cor. Durere însă, că în in
stitutele nostre preparandiale confesionale 
se pune prea puțin pond pe învățarea no
telor. Despre acesta însă de altă-dată.

După cetirea Evangeliei, protopopul 
Serb, urcându-se la amvon, rosti o predică 
plină de învățături morale, practice; ba 
ici — colea și naționale. A fost cam lungă, 
■ce e drept, acea vorbire, însă totuși neo- 
bositore, așa că ai fi tot ascultat’o.

Pe la 1 oră d. am. eșind din biserică 
a urmat banchetul, destul de bine arangiat, 
der, durere, destul de slab cercetat. Toaste 
au fost multe și tote bune. Sera a urmat 
balul, ceva mai bine cercetat, însă nu după 
așteptare. Din inteligința civilă abia am 
vădut pe: fam. Barbul din Mociră, Peteri 
din Hideaga; Bucșa not. din Oolțirea; 
Dragoș not. din Hideaga; Buda funcționar 
din Șomcuta-mare; Vasiliu Dragoșiu și Dr. 
'Olsovschi, adv. din Șomcuta. Ceialalțl au 
fost preoții din jur și câțl-va învățători. 

Ch....

— Ale cui sunt aste turme ? priete
nilor.

Ciobanii răspunseră:
— Ei, Domne 1 Ale cui să fiă ? Ale 

lui Mătăhuz împărat sunt, și încă astea 
nu-s nimic 1

Când audiră una ca acâsta, toțî se 
loviră cu mâna peste falcă. Ei nu mai pu
tură să-și stăpânescă mirarea și fericirea 
pe mirâsă, că a dat peste un bărbat așa 
de june, frumos și bogat.

Eră Mătăhuz împărat tăcea mâlcă, și 
înmărmurit de cele ce vedea. Audea și 
i-se părea că visâză, âr nu că sunt aevea 
cele ce arătau ochilor lui.

Cotoșmanul se mândrea și se fălea 
cu bogățiile stăpânului său. Când, âră nu 
se mai vădu. Nu se sciu ce se făcu. Pare 
că intrase în pământ.

El însă dete o repecjitură înainte. Și 
ajungând la palaturile smeilor, pe ale că
ror moșii erau, le dise cu graiQ îngrozit: 
Fugiți, Smeilor, și vă ascundețî, căci etă 

-că vine Ilie, Pălie să vă potopescă, să vă

pârjolâscă și după el Luceflenderu săvă ia 
suflengheru.

Răcori de groză cuprinse pe smei 
când aucjiră pe neașteptate o veste așa 
primejdiosă. Nu scia încotro să se dea d’o 
parte pănă va trece acest pârjol ce le 
spunea Cotoșmanul.

Acesta se prefăcu a le fi prieten și a 
le da sfaturi bune. Vorbele lui atâta îi 
amețise, în cât de spaimă, pare că le luase 
pânda de pe ochi și se perduseră cu totul.

Atunci le dise cu grăbire și cu o pre
făcută grije:

— VenițI, venițl, mai iute încoa, să 
vă ascund eu în șira asta de pae din bă
tătură. T

Bieții smei, atâta se speriaseră în cât 
nu mai sciau ce face. Se lăsară să-i ia să-i 
ascundă.

Cotoșmanul îi băgă în șira de pae, și 
îi dete foc. îndată văpaia se urca pănă la 
cer; eră bieții smei țipau de usturime în 
para focului de să le plângi de milă. Ți
pară ce țipară, dâră odată cu focul li-se 
stinse și lor glăsciorul și se făcură scrum.

In contra maghiarisârei numelor.
Am promis Dumineca trecută, 

că vom aduce și un șir de nume 
de acelea, cari pănă acum nu sunt 
traduse pe unguresce. Unele dintre 
ele nici nu se vor pută traduce așa 
ușor, de aceea ar fi bine, ca părinții 
români se alegă, cam ast-fel de nume 
pentru fiii lor. Etă-le:

Teodora Victoria
Tițiana Vintilă
Titu Virgil
Traian Vladimir
Trăilă Voicu
Trandafir Voica
Trifon Volumnia
Tuliu Xenia (Senia)
Valeriu Zenobia
Valeria Zoe
Versavia Zosim
Veturia Zorilă.

Agapia Ioaohim
Ag*u Iordan
Alexandra (Sanda) Iuga
Amalia Iustina
Anastasia Ivan
Andronio Laudan
Angelofir Laura
Anisie Laurenția
Apolonia Leonida
Artemon Letiția
Atanasia Liciniu
Atinogen Livia
Aureliu Li viu
Aquilina Longin
Barbu Lucian
Bosioc Luoreția
Brândușa Luciana
Bucura Macrina
Bumbu Marian
Calina Matrona
Calinic Mavrodin
Camil Melania
Oasian Mihnea
Cătină Mircea
Ciril Miron
Claudia Minodora
Coman Movilă
Constanța Murgilă
Coriolan Mura
Cornelia Natalia
Cornelia Niohita
Cristina Novac
Cumbria Neagoe
Dam as chin Ootavian
Danița Olimpia
Decebal Opreana
Demetria Otilia
Dionisia Orațiu
Dobra Ovidiu
Domnica Pacomie
Dorina Panteleimon
DoroteiO Paraschiva (Chiva)
Drăgan Paulina
Dragomir Pelagia
Drușila Penelopa
Du șan Persida
Elefteria Pompiliu
Emilia Pruna
Emilian degulus
Eudochia (Dochia) Rem
Eudoohim Remigiu
Eufemia Romul
Eugenia Rusalina
Eutimia (Istimia) Sabin
Eva Sabina
Fabrioiu Samfira
Felicia Samfir
Fevronia Scevola
Filaret Scumpina
Filotea Semina
Firona Septimiu
Florian Sidonia
Florica Silagia
Florin Sisoe
Florina Spiridon
Gabriela Sofronia (Fronia)
Galaction Stana
Haralampie Stanca
Ilarion Steriu
Isidor Sterian
Ispana Steriana
Ispas Tați an a
Ispasa Terentie

Literatură.
țlilele acestea a apărut din Tipografia 

A. Mureșianu: Gramatica Linibei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Sti.) întoomită în două oursurl 
conoentrioe pentru șoolele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școla, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțt, școle civile eto. Editura 
autorului. Reoomandăm acâstă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Intr’unul 
din numerii viitori vom face,, o dare de 
semă asupra ei. De-altmintrelea d-1 autor 
e cu mult mai bine cnnoscut în cercurile 
nostre didactice, decât să se pbtă trage la 
îndoâlă valorea cărții, de care vorbim. Se 
pote procura dela autorul cu prețul de 
30 cr.

*

O frumosă și bogată colecțiune de 
„Predici pentru Dumineci14, scrise de re
gretatul și distinsul orator Iustin Popfiu, 
a apărut în editura tipografiei „Aurora 
A. Todoran" din Gherla (Szamosujvăr). In 
tomul I se află vre-o 47 de predici, dintre 
oarl parte au apărut în „Amvonul44, parte 
sunt scbse din manuscrisele rămase de 
fericitul Popfiu. D-1 Iuliu Sabo, care a 
arangiat pentru tipar aceste predici, a fă
cut un bun serviciu clerului, realisând prin 
acâsta o vechiă dorință a preoți mei nâstre 
Tiparul e curat și frumos, hârtiă fină. Pre
țul unui esemplar constătător din vre-o 
500 pagine format mare, este 2 fi. 20 cr.

*
„Merceologi» și Technologia pentru 

scolele comerciale, profesionale și studiu 
privat44, de prof. Arseniu Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Acest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu
prinzând 57 coli de tipar compres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul acesta n’a apărut pănă 
acum în limba românesoă. Prețul 5 fi. v. 
a. Se află de vânzare la Librăria N. Oiurcu 
din Brașov. *

In tipografia „A. Mureșianu14 din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânZare la tipografia A. 
Mureșianu14 în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurou, Brașov.

Atunci âcă și nunta întră pe porta 
palatului. Slugile spuseră și ele, după cum 
le învățase Cotoșmanul, că palaturile astea 
sunt pe moșiile lui Mătăhuz împărat.

Când intrară în palat, ce să vedl dum
neata? Bogăția de pe lume era acolo. Pă- 
reții numai în aur poleiți. Pardosâla era 
de cleștar, âră învălitorea era de acioe și 
de plumb.

Se mai minunară o tonă omenii, ce 
însoțiră pe miresa.

După ce se așezară tinerii, omenii 
se întorseră la Boer și-i povestiră tot ce 
vădură. Boerul nu se oăi, că și-a dat fata 
lui Mătăhuz împărat. Eră acesta se mira 
de unde și pănă unde să-i vie lui acea bo- 
gățiă. Trăiră în pace și în veseliă părechia 
nuntită, și or fi trăind și astăZl de n’or fi 
murit.

Eră eu încălecai p’o șea, etc.
(Din colecțiunea lui P. Ispirescu.)

Scirî telegrafice.
Budapesta, 19 Octomvre. ErI sera 

s’a ținut aici o adunare generală a 
studenților maghiari, în care se dete 
espresiune celei mai adânci indig
nări și celui mai mare dispreț pen
tru ofensa făcută stâgului național 
maghiar în Agram.

Agram, 19 Octomvre. Pănă acum 
au fost ascultați 70 studenți, dintre 
cari 30 rămaseră în închisâre. Intre 
poporațiune s’a pornit o mișcare, ca 
să se concheme o mare adunare a 
burghesimei, în care burghesii se 
declare, că ei s’au abținut dela de- 
monstrațiunile arangiate la monu
mentul lui Iellacicl. Pentru predarea 
acestei declarațiunl se fiă trimisă o 
deputațiune la Budapesta.

Regule de aur.
„De sfat bun și prietin credincios 

lot-deuna avem trebuință"', Zic® cine-va 
cu drept cuvânt. Sfatul bun adese
ori e mai scump decât aurul, și sunt 
întâmplări, în cari sfatul bun plă- 
tesce doi prietini de Dâmne ajută 
și o sută de rudenii rele.

In lumea largă abia cred, că 
se află țâră, unde sfatul bun și cuvân
tul aflat la timpul seu se fiă mai 
prețios, decât în țâra nâstră; căci 
nicăirl dâră acestea nu se cer mai 
cu stăruință, ca tocmai aici, unde la 
tot pasul ne întâlnim cu bine puțin 
și cu rău mult, cu bucurii rari și cu 
suferințe dese, cu fericiți puțini și 
cu nefericiți fără număr, cu mulți
mea săracilor și a neînvățaților de 
tâtă sema.

Seu veți Zic®: ușor a da sfat
bun, căci el nu-i pe bani, der e anevoiă 
a-l păfyf. Fraților! Nu vă înșelați, 
înșelarea de sine e ca somnul bol
navului, după care urmeză rândul 
durerilor mari. Decă e adevărat, că 
plătesce bani tot ceea ce ajută spre 
a câștiga bani, atunci nu puteți tă
gădui, că e de lipsă tot ceea-ce ne 
ajută să eșim din lipse și necasurl. 
Și unde este omul, care se nu aibă 
lipse? Unde este acela, care să res
pingă dela sine banii, ori mânile aju
tă țâre, cari îl scot din lipse? Sfatul 
bun deci e: ban, prietin, mână aju- 
tătâre, seu ori-ce voiți. Cine are urechi 
de auZit, să audă.

Nu-i lucru nou, ce vă spun eu, 
fraților! Mulți l’au Z’8 înaintea nâs- 
tră și-l vor Zic® după noi, căci sfa
tul bun în ori-ce timp și la ori-ce 
popor e de lipsă. însemnările folo- 
sitâre și regulele pline de înțelep
ciunea vieții, cari airea au adus mult 
și la mulți bine, pot și la noi ne
greșit să aibă urmări bune. De ce 
6re noi se fim osândiți la vecinică 
sărăcia? De ce nouă să nu ne placă 
învățăturile sănătâse ale timpului și 
ale pățaniei?

Nu, eu, și cu mine mulți, cre
dem tare, că DumneZeu a păstrat 
și pentru națiunea nâstră timpuri 
mai fericite. Der să nu uitați, că 
DumneZeu lucră prin mijloce și mai 
de aprăpe, prin noi înșine; deci se 
Zice: „ajută-te, și Dumnecțeu te va 
ajuta".

Unele lucruri sunt din firea lor 
așa, că cu cât se spun mai de mul- 
te-ori, cu atât se înplântă mai adânc 
în inima omului, întocmai ca și cu
iul, care cu cât îl batem mai tare, 
cu atât merge mai afund în lemn, 
seu părete. Așa stă lucrul mai vâr
tos cu acele regule ale vieții, de a 
cărora păzire și urmare atârnă fe
ricirea nâstră pământescă. Deci:

1) „Timpul e ban" Zice Englesul 
practic. „Cine are timp, arevieță" Zice 
Nemțul iscusit. In Zicerii® aceste 
zace atâta înțelepciune, încât ade- 
se-orl cu anevoie o aflăm în cărți 
întregi. Insămnați-ve bine, că Zice-
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rile aceste sunt schse din vieța po
porului și sunt adeverite prin proba 
timpului. La tote poporele se află 
în alte cuvinte cjise adevărurile aces
tea : „ Timpul e comăra cea mai prețu
ită^ ; „lnțelepta întrebuințare a timpu
lui e singura cale, ce duce spre fericire*. 
Și străbunii noștri au fost pătrunși 
de adevărurile acestea, căci dela ei 
ni-a rămas cjicala: „Cel ce se scolă 
de dimineță, capătă bani in straiță*.\

2) „Nici odată să nu intârcții a cum
păra marfa, cu care te imbiie, și a vin
de pe aceea, ce se caută*. La întem- 
larea dintâiu vei cumpăra ieftin, la 
a doua ți-se plătesce bine. Un ne
guțător avut mărturisi, că averea 
lui are a-o mulțămi numai faptu
lui, că a sciut să păzescă regula po
menită mai sus.

3) „Cheltuelile mărunte tăcute ade- 
se-ori, mai curend golesc punga, decât 
cele mari făcute arare-ori*. Decă pe 
fiă-care (ți ai risipit numai un crei- 
țar, în restimp de un an vei fi mai 
sărac cu 365 creițarî. Cheltuelile de 
un creițar se prefac în urmă obiceiu, 
și să scițh că e mai ușor a înghiți 
un ou, decât a te desbăra de o da
tină rea.

4) Câștigurile mai mărunte, decă se 
întâmplă adese-ori, aduc mai mult folos, 
decât cele mari, der mai arareori*. — 
ț’ofta peste măsură de a câștiga e 
un fel de înșelare, și ușor păte aduce 
pagubă. Cel înțelept nu va suferi să 
fiă și a doua-6ră înșelat, și decă a 
băgat de semă, că s’a fript, de altă
dată merge la neguțător mai de ome- 
niă. Să nu ți dai averea în arendă 
prea mare, căci arendașul va stărce 
pentru sine câștig cu ori ce preț, nu
mai să nu rămână de pagubă, și tu 
vei primi averea îndărăpt Btdrsă de 
tătă măduva.

5) „Care-șl dă banii pentru multe 
nefolosităre, lucră ca și când i-ar arunca 
in noroiu*. Uneltele fără folos sunt 
capital mort, care necum să aducă 
câștig, der din ce merge scade. 
Deci, nu băgat! banii în lucruri scli- 
piciose pe dinafară, cu cari se fălesc 
cei din cetățile mari. Se sciți, fra
ților, că mulți cetățeni flămândesc 
pe lângă uneltele lor îngrămădite 
pentru pompă. Căutați dăr mai pe 
sus de tbte, ca nu cum-va, cumpă
rând lucruri nefolositbre, să fiți si
liți a vinde și cele de folos. Banii 
numai atunci folosesc, decă âmbli 
să câștigi cu ei alții, — cu bani să câș
tigă banii. Cel ce ține în ladă banii 
adunați de mai mulți ani, acela nu 
se înșelă numai pe sine, ci și pe de-a- 
prăpele său.

6) „Se iai serisăre, decă ai plătit 
cui-va bani, și să nu-ți lași contractul la 
creditorul tău*. Pe fruntea nimănuia 
nu e scris, că va trăi cât e lumea. 
Pbte că împrumutătorul de omenia 
să mără, și moștenitorii lui să-ți ceră 
încă odată datoria. Omenii uită ușor 
două lucruri: că li-s’a plătit datoria 
și că sunt datori.

Eată câte-va din regulele de aur, 
pe cari le recomand în luarea de 
semă mai ales a fraților mei Români 
dela sate. Mult pot folosi celor ce 
le vor urma, și vai de aceia, cari 
vor rîde de ele.

Dela țără.

Starea nostră economică.
(Fine.)

Pe când plugarii mai harnici și cu 
dare de mână ară acum pământul 
cu puterea aburului, er de ogor aia cu 
mult mai afund, ca pe la noi, ceea-ce 
încă ajută forte mult buna rodire, pe 
atunci la noi mulți mai numai sga- 
riă pământul și la ogor, așa încât 
cresc și se desvoltă o mulțime de 
burueni stricăcibse prin holde.

Cine nu scie apoi, ce influință 
mare are și sămânța asupra rodirei, 
— influință, asupra căreia s’au cu
getat de mult plugarii învățați, ale
gând bărbătesce sămânța prin triure 
și mai îmbunătățind’o și într’alt fel, 
er pentru ca să potă fi semănată la 
o adâncime potrivită, și numai câtă 
e de lipsă, s’au introdus mașinele de 
sămănat, cari se privesc acum pre- 
tutindenea ca cele mai însămnate 
instrumente economice.

In legătură cu acestea, ar tre
bui să se dea și fânațelor naturale 
șimăestrite mai multă atențiune; ar 
trebui se se risipescă bărbătesce mu- 
șinâele în tâte tomnile, să se lăzu- 
escă cele pline de tufe și răchite, să 
se facă șanțuri (canaluri) pentru scur
gerea celor băltose și mărăștinâse, 
er cele sterpe de ierbă ar trebui să- 
mănate și, decă sunt mai în apropierea 
rîurilor curgătâre, în timp de șecetă 
să fiă udate. iți (

In rând cu acestea, > ar trebui 
introduse și lățite mai tare și fâna 
țele măestrite, în cari să se cultive 
măzăriche, trifoiu, luțernă și alte 
ierburi sămănate, cari, după cum se 
scie, dau un nutreț mai bun, mai 
mult și mai prețios, ca cele natu
rale. Ast-fel am avut ocasiune să văd 
vândându-se un car de fân bun cu 
prețul de 10 fl., pe când un car de 
trifoiu uscat am vă4ut, că s’a vân
dut de două-ori așa de scump.

Trecând la economia vitelor, s’ar 
pute face asemenea mai multe îm
bunătățiri, pe unde âită împrejură
rile. In loc de a ține câte 6—8 vite 
de un soiu mai de rând, ar fi mai 
bine de multe-ori a ține numai câte 
3—4 de un soiu mai bun, și mai ales 
cu cari s’ar pute cruța apoi o parte 
însămnată a nutrețului. în privința 
acesta încă n’ar strica, decă am fi 
mai prevăzători, ca să nu ținem nici 
odată vite mai multe, decât avem 
nutreț, căci mai cumpărând și fân 
în primăvară, când mai tot-deuna e 
foc de scump, nu se plătesiâe eco
nomia vitelor.

Pe lângă economia vitelor mai 
mail, ar trebui se se țină și crescă 
mai multe animale mărunte, precum 
sunt porcii și oile, cari se pot vinde 
aprope ori și când, și ast-fel econo
mul pdte ajunge mai ușor la parale, 
decât când e silit a-și vinde vite de 
cele mari seu bucate. Cu deosebire 
pe crescerea și îngrășarea porcilor 
ar trebui să se pună grija cea mai 
mare, și în loc de a vinde bucatele 
lesne de cele mai multe-ori, mai bine 
ar fi să se îngrașă cu ele porcii seu 
chiar și alte vite mai mari, cari 
vedem și seim, că se plătesc mai 
bine.

Pentru-că trebue să ne însem
năm bine și aci: cu cât pote să pro
ducă cine va mai mult și mai bun, 
cu atât va fi mai prețuit și mai bă
gat în semă, și din contră, cu cât 
va produce mai puțin și mai rău, 
cu atât va fi mai desprețuit și mai 
nebăgat în semă.

Să căutăm dâră, ca așa să îna
intăm starea ndstră economică, ca 
nici-odată să nu avem capsă de-a 
ne plânge în contra ei, ci tot-deuna 
să fim prețuiți și băgați în semă, ca 
nisce plugari harnici, cari sciu să 
producă nu numai pe Berna lor, ci 
chiar și pentru trebuințele altora.

I. Geo’gescn.

MULTE ȘI DE TOATE.

Copiii și tutunul.

Un (Jiar din Paris scriind despre pa
tima de a fuma, ce aoum începe a-se lăți 
și între âmenl tineri, efice că în orașe mari, 
și mai ales în capitala Franciei, cji de cji 
vecjl nu numai âmenl mai tineri, ci chiar 
copii mid cu țigare în gură.

Ușor îșl pote gândi orl-cine, că tu
tunul pentru copii e venin, și mai ales că 
ei fumâză pe ascuns, când stomaoul li e 
gol, ceea oe strică și mai mult.

Un inspector de școlă făcu observarea, 
că cei mai mulți copii de școlă din cercul 
său mirosă a tutun. Directorul unui insti
tut asigură, că jumătate dintre băeții de 
școlă, în etate de 12 — 18 ani se dau pa- 
timei fumatului. Sunt chiar și de aceia, 
cari fumâză în etate de 10—12 ani.

Copiii fumători de regulă sunt lenoșl 
și osteniți la spirit. Nu lucră și nu sejooă. 
La nimica nu află bucuriă și plăoere.

De aceea în diferite țări s’au luat mă
suri contra aoestui mare rău. Astfel în can
tonul Freiburg din Elveția nu-i este per
mis nici unui tînăr să fumeze înainte de a 
ajunge etatea de 16 ani, căci altmintrelea 
se pedepsesoe cu 1 — 9 franci. In Alsacia- 
Lorena se ’pedepsesc copii fumători cu 
3-12 franci. In America se pedepsesc cu 
50 — 250 franci; Se înțelege că pedepsele 
ating pe părinți și pe vendătorii de tutun.

*
Paiangenul concurent al vermelui 

de mătase.

Revista soiințifioă „La Nature* aduce 
soirea, că în insula Magașilor din Mada
gascar s’a găsit un paiangen anume Haldba, 
care face vermelui de mătase o conourență 
mare. Mătasa produsă de acești paiangenl 
este mai grea și de o calitate mai supe- 
rioră, decât a vermilor noștri de mătase. 
Indigenii prind firele paiangenului pe o 
depănătore și îl lasă să țese singur învâr
tind firele: lucru forte interesant și care 
nu se obține cu vermele de mătase. După 
unul vine altul și așa urmâză paiangen 
după paiangen în a-șl depăna firele lui, 
oarl câte-odată atiDg o lungime de 2000 
de metri. Guvernul frances studiâză intro
duc* rea și aolimatisarea acestor paiangenl 
în Franci a.

*
Prietenie intre câne și pisică.

Se scie, că dușmănia între pisică și 
câine e proverbială. Totuși se cunosc multe 
cașuri de prietenie între pisică și câine. 
Un cas însă, pe care’l citâză diarul „Ele- 
veur“ merită a fi cunoscut.

O pisică și un câne, aparținând ace
luiași proprietar, erau prietinii cei mai 
buni din lume. Totă diua’șl petreceau tim
pul împreună și se jucau. Intr’o di pe când 
se jucau, pisica muri de-odată în labele câ
nelui.

La început, cânelui nu-i venea se 
crâdă în acest eveniment tragic, el rădica 
pisica, o rostrogolea, o desmierda, conti
nuând jocul său, der fu cuprins de un fel 
de spaimă vă<jând pe prietina sa, că ră
mâne nemișcată. îndată însă înțelese în
tâmplarea și durerea lui isbucni în gemete 
prelungite.

După cât-va timp, îi veni o ideie cu- 
riosă: de a îngropa pisica. El o tîrî în gră
dină, săpa o gropă cu labele și cu botul, 
puse în ea cadavrul prietenei sale și o as
tupă cu pământ. După aceea se culcă pe 
mormânt și începu a urla a mort. Ideia 
de a îngropa cadavrul e forte ciudată și 
e greu de esplicat cum i-a venit în minte.

*
Ultima căletorie a lui Napoleon I 

pe mare.

Sub acest titlu a apărut în Londra o 
carte scrisă de Umwin Fischer, carte, care 
conține albumurile a doi ofițeri englesl, 
albumurî de un mare interes istoric.

Admiralul Sir Tomas Ascher coman
da, ca căpitan, fregata „Undauted“, care 
conduse pe Napoleon I, după abdicerea lui, 
la Elba, și Ion Glover a fost secreta
rul admiralului Coeburn, a cărui corabie 
„Northumberland11 a condus pe Gorsicanul 
la St. Elena. In albumul lui Ascher se con
stată admirabilul farmec, care’l esercita 
Napoleon în vieța sa particulară asupra 
celor ce’l înconjurau. El se interesa de 
tote, despre espedițiile sale militare, des
pre invasiunea proiectată în Anglia, des
pre caracterul poporului engles, despre 
planurile sale pentru crearea unei flote, 
care să domineze marea. Chiar și pe un 
timp furtunos Napoleon nici odată nu ma

nifesta nici o urmă de bolă mare. Chiar 
dâcă toți cei din jurul lui sufereau o bâlă, 
el era voinic.

Despre generalul Blucher el șl-a es- 
primat admirațiunea.

— „Dracul bătrân m’a atacat tot-dâ- 
una cu aceeași furie. Când era bătut, după 
un moment dre-care, âr era gata de 
bătaie.

Planul împăratului cu invaziunea în 
Anglia e de mare interes și e desvoltat 
pe larg. Se pare, că Napoleon nu voia 
nici de cum să se radime pe mica lui 
flotă; el intenționa să atragă cu o flotă 
mai mare corăbiile englezescl din țărmul 
engles spre India de Vest, apoi să de
barce în Kent și să ajungă direct în 3 
dile la Londra, ca să dea creditului și co- 
merciului Angliei lovitura de morte.

In albumul lui Glover se repetă unele 
lucruri, cari sunt și la Ascher. Generalul 
Bonaparte, cum se chema acum, se espri- 
ma și cu mai puțină rezervă ca mai ’na- 
inte, și cu deosebire vorbea despre moti
vele, cari l’au făcut să se căsătorâscă cu 
Maria Luisa. Asemenea se găsesc propriile 
păreri ale lui Napoleon despre espediția 
în Rusia și despre miseriile retragerei din 
Moscva.

In ce privesce omorîrea ducelui d’En- 
ghien, e remarcabil, că Napoleon se acu- 
sa pe sine. Una dintre scrierile cele mai 
plăcute este întâlnirea împăratului oăcjut, 
cu două fetițe englese în insula St. Elena; 
după câte va dile toți trei erau cei mai 
buni prietini, se jucau de-a baba orba, și 
cea mai mică îndrăznea să’i dică și Boney, 
un nume sub care este cunoscut și astăcfi 
în Anglia.

*
Un testament ciudat.

In Odessa a murit deunădl un om 
exoentrio. Averea sa ca de 4 milione ruble 
a lăsat’o celor 4 nepâte ale sale, cari nu 
trăiau în condițiunl strălucite. Bentru-oa ți
nerile dame să nu devină răsfățate, punînd 
mâna de-odată pe o avere așa de mare, el 
a dispus, ca înainte de a lua în primire 
moștenirea, ele să dovedâscă: cumcă au 
fost 15 luni în serviciu cu purtare bună, și 
anume ca servitore în casă, spălătorese^ 
desoărcătore de cărbuni, eto,

Fiă-care cji a serviciuliri lor, afară de 
Dumineca și sărbătâre, trebue să oonțină 
cel puțin 12 ore de servioiu, fiind aoestea^ 
atestate de polițiă. Trei esecutorl testamen
tari veghiâză să se îndepliuâscă aceste dis- 
posițiunl. îndată după deschiderea testa
mentului cele 4 dame au întrat în serviciu 
și munoesc serios.

Pănă acum amintitele nepote au pri
mit în două luni 863 propuneri de căsă
torie, dâr ele au declarat, că-șl vor da 
mâna numai unor bărbați, cari se vor su
pune unei încercări asemenea aoeleia pres
crise lor în testament, și pe care o vor 
prescrie dânsele.

*
Ochi de sticlă.

Din Londra se scrie: Un gazetar a 
avut o convorbire deunăcjl ou comersantul 
de ochi de sticlă Aitohison, care i-a măr
turisit. că în Anglia se vând pe an 50.000 
de ochi de sticlă.

Un ochiu de sticlă bun englez ține 
un an și costă 25 franci, ochii germani și 
francezi sunt mai eftinl, dar nu așa de 
trainici.

Dușmanul cel mai mare al ochiului 
de sticlă e sarea din lacrima. Sunt âmenli 
și cu doi oohl de stiolă, ei ’i portă spre a 
avea mai bine așezate genele și apoi spre 
a arăta mai bine.

Ochiul de stiolă e un mare mijloo de 
înfrumusețare.

D. Aitchison dioe, că o fată ou un. 
ochiu, oare ar vrea să se mărite, nu pote 
faoe alt-ceva mai bun, decât să-și oumpere- 
un oohiu de stiolă. Ea poate chiar să faoă- 
semn cu el.

TerguID de rîmătorl din Stelnbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

14 Oct. de 12,884 oapete, la 15 Oot. au 
intrat —.— oapete și au eșit 719, rămâ
nând la 16 Oct. un număr de 12,165 oapete,.
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Se notâză marfa: ungurăscă ve oh e. 
grea dela —.— or. până la —.— Z.r. 
marfă nngurâscă tineră grea dela 
54.— or.până la 55.— cr., demijloo dela 
54.— or. pănă la 55.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfă țerăuâscă grea dela —pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. ușoră dela —.— or.
pănă la —.— or.

Marfă serbâscă, grea dela 53.— or. 
pănă la 54.— cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 53.— or. pănă la 54.— or. transito 
ușoră dela —.— or. pănă la —.— or.

Calendarul septemânei.

OCTOMVRE are 31 <jile. BRUMĂEEL.

Pilele

Dum. 
Luni 
Mărfi 
Mer. 
Joi, 
Vin. 
Sâm.

Călend. Iul. v.

8 Cuv. Pelagia
9 j- S. apost. laoob

10 S. Eulampiu
11 j- S. ap. Filp
12 S. m. Pr. Tarah
13 M. Carp, și Papii
14 f Cuv. Paraschiva

Călend. Gregor.

20 Vendelin
21 Alice și Ursula
22 Cordula
23 Severin
24 Arch. Rafael
25 Cris. și Dar.
25 Demetriu

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 16 Octomvre n. 1895.

B ursa de Bucurase
din 16 Octomvre n. 1895.

"V alori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b &7o Apr - Oct 100?/4
Renta amortisabilă .... 5% 98?/,

n. „ (Impr. 1892 . , . 5°/o lan.—lul. 100 —
H „ din 1893 5’/o H Jl 100.—
n „ 1894 int. 6 mii. &7n Apr.-oct. 96.'/2
H „ (Impr. de 32. '/2 mii. 47. lan.-lulie 89 */.
n „ (Impr. de 50 mii 47o n n 89.’/3
n „ (Imp. de274 m. 1890 47» n n 90.—
n „ (ImP- de45m. 1891 4“/o 11 H 89.’/,

„ (Im. de 120 iul. 1894 47» ii ii 89’/,
Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 67» Mai-Noi. 102 '/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 283.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—lul. 97.’/.

J) „ ,. din 1884 57» Mai-Nov.
11 „ „ din 1888 57. iun.-Dec. —
•» „ ,, din 1890 67» Mai-Nov. 98 ’/8

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 94-
„ urbane BucurescI 67» n n toi.’/,
11 11 H 5u/n ;; u 90’/.
„ „ Iași . . f>7o ii » 81?/4

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/» ii ii —. -
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1582.
Banca agricolă ...... bOO 150 v. 220.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 404.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 » 11 414 -
Boc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 330.-
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 170.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 95.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

, ,, „2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei aoc —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 ia.< 11 1) —.—
Societ. p. const, de Tramways 200 •J » —.—
20 franci aur 20 06

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, se 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Cu numărul de față se 
sist6ză espedarea fbiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Admlnistrațtunea
..Gazetei Transilvaniei^.

A magas m. kir. belugyminia- 
terium fentartja magânak a jogot 
a beerkezo ajânlatok kozul azabadon 
vâlasztani.

Brass6 1895 âvi Oktober ho 17-ik 
napjân.

Dr- Fabritius Jozsef s. k.
igazgatd.

S ă m I n} e

s
® o 
S M 
3 ?
5 2.

Prețul pez
100 ohilogt-

dela J pĂn»

Grâu Bănățenesc 80 6.50 6.65
Grâu dela Tisa 80 6.55 6.70
Grâu de Pesta 80 6.50 6.65
Grâu de Alba-regala 80 6.40 6.55
Grâu de Bâcska 80 6.60 6.75
Grâu ung. de nord 80 .—

=5 -»5 
o o Prețul per

aSmințe vechi •olul 3 tq 100 chiljp*.
ori noufi

o g, dela până

Săcară 70-72 5.90 6.—
Orz nutreț 60-62 5.- 5.20
Orz de vinars 62.64 5.50 6.30
Orz de bere 64.66 6.90 8.25
Ovăs 39.41 5.85 6.15
Cucuruz bănăț. 75
Cucuruz alții soiu 73 .— .—
Cucuruz n — .—
Hinșcă H — —,—

S C O MP T URÎ:

Banca naț. a Rom. 57. Paris .... 27.
Avansuri pe efecte 67. Petersburg . . 4'/,7,
Casa de Depuneri 6’/, Berlin .... 87.
Londra .... 27» Belgia .... 37»
Viena..................... 57. Elveția .... 37»

Cursul leșurilor private
din 16 Octomvre 1895

Cursul
Pro duete di v.

dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur. 38.- 50.-
— francesă

rosiă 38.'- 46.-
Olou de rap. rafinat duplu
Oleu de in —. " —. —

g Uns. de porc dela Pesta 62 50 63.—
d dela țdră — .••• —
& Slănină svântată 54.— 54.50
O afumată 60.- tn.—
o Său —. —.—
o Prune din Bosnia în buțl 17.50 18,—
o 
r—< din Serbia în saci 14.75 15.25
® Lictar slavon nou 17.— 17.50
P. n bănățenesc .—

Nuci din Ungaria
ST Gogoși ungurescl
£ serbescl

Miere brută ___ t____ —.—
II galbină Btrecurată _ ,_

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

M Drojdiuțe de spirt —

Cursul la bursa din Viena.
Din 18 Octomvre 1895.

onmp. vinde.
Basilica 7.75 8.—
Credit .... 200.75 201.25
Clary 40 fi. m. c. 56.50 53.50
Navig. pe Dunăre . 140.— 146.-
Insbruck .... 27.- 28.—
Krakau .... 27.50 28.-
Laibach .... 22.50 23.50
Buda .... 60.75 61.75
Palffy .... 57.25 58.25
Crucea roșie austr. 17.50 18.10

dto ung, . 11.— 11.50
dto ital. 13.25 13.-

Rudolf .... 23.25 24.25
Salm . « ? 69.50 70.50
Salzburg .... 25.50 26.50
St. Genois 71.— 72.- •
Stanislau . 42.75 46.-
Trieitine 4’/,o/o 100 m. c. 150.—

dto 4% 50 72.- 76—
Waldstein 53.— 56—
Serbescl 39/0 35.75 36.25

dto de 10 franci _ ,__ —._
Banca h. ung. 4u/n 128 50 129—

Sz. 225—1895.

Ârlejtesi hirdetmeny.
A. na. kir. belugyminiater ur O 

Nagymbltbsâgânak 55906/VII. C. 
1895 sz. alatt kelt magas rendelete 
kOvetkezteben a brassbi m. kir. or- 
szâgos szemgybgyintezet szembetegei 
elelmezesenek hârom evre, az az 1896 
evi januăr l-tol 1898 evi deczember hâ 
31-eig valo biztosităsa irănt ezennel 
pălyâzat hirdettetik.

A pâlyâzni ohajtâk felhfvatnak, 
hogy szabâlyszeruen belyegyzet ajăn- 
lataikat f. evi november ho 10 ik nap- 
jănak deli 12 orăjăig cs. ea kir. Ka- 
raarâs 6a Brassb vârmegye fbispânja 
iirmbsi Maurer Mihâly ur O 
MeltOsâgâhoz lepecsetelt boritekban 
nyujtsăk be.

Ajânlattevo kbteles a brassbi m. 
kir. adbhivatalnâl 500 forintot kesz- 
penzben vagy âllami letbtekre alkai- 
mas ertekpapirokban letetbe helyezni 
es a bânatpenzrOl nyert elismervenyt 
az ajânlathoz mellekelni, mert kii- 
lbmben ajânlata figyelembe vâtetni 
nem fog.

Az ârlejtesre vonatkozb feltete- 
lek az orszâgoa szemgybgyiotezet 
gondnokânâl (Csokrâk 10 hâzszâm) 
naponta delelbt 10—12-ig delutăn 
3—5 orâig megtekinthetbk.

Az ajânlattevo kbteles ajânlatâ- 
ban mdgemliteni, hogy az ârlejtesi 
feltetelek elbtte ismeretesek, a hogy 
azokal magâra nezve egesz terjedel- 
mOkben kOtelezbkiil elOameri. A fel- 
tetelektOl elterO ajânlatok figyelmen 
kiviil hagyatnak.

Nu se mai oferă
în viață niei-odată ocasia 

ca numai
pentru
o colecție splen.d.id.ă, de
1 O 1 ®
twill(GmtJ) tncațl
II. 4 25 W* 14.25

i fl ZL rp 16 st 
“■ wi. cumpere

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

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

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

2 nasturi de 
manjete, aură 

double, giloșate, cn mehanismti patentată.
1 aed cu broști pentru dame forte fru

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

d’aui-a.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai fi. 4.25 er. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

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

Numere singuratice 
din , Gazeta Transilvaniei 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 18 Octomvre st. n. 1895

Hâaura aâu

greutatea
Calitatea.

Valuta a 

trlaoâ.

fi. or.
1 H. L." ( cel mai frumos & 20

Grâu mijlooiu . . 4 80
țmai slab . . 4 60

Grâu mestecat . . 3 50
~ f frumosă 3 60Jl 

f} S6oară \ mijlocia . 3 —
l frumos 3 50H

5Î Urz f mijlociu 3 10
,, „ ( frumos 2 20

j j Uv6s (mijlociu . —
Cucuruz.................... 4 2011 Mălaiu................... 3 80
Mazăre................... 5 20
Liute................... 6 50

li Fasole................... 4 20
11

)) Sămânță de in . . 8 50
Sămânță de oânepă 4 —
Cartofi.................... — 75

11 Măzăriohe .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 44

Carnea de poro . . — 521) Carnea de berbeoe — 28
Său de vită prbspăt 23 —

100 kil. Său de vită topit 33 —

Renta ung. de aur 4% .... 120.80
Renta de cordne ung. 4% . . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 123.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 101.45 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.65
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.75
Renta de hârtie austr.............. 100.50
Renta de argint austr............... 100.65
Renta de aur austr....................121.35
LosurI din 1860   151.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1059.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 481.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398 50
NapoleondorI........................................ 9.53‘/2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.521/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101,10
Note italiene.................................. 45.12

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Câmp. 9.49 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Cump. 9.51 Vând. 9.53
Galbeni Onmp. 5.75 Vând. 5.80
Ruble rusescl Cump. 128.— Vând.
Lire turoesoi Cump. 58.60 Vând. —.ÎL1

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Bfflaior.

n Anunț.
Am onbre a încunosciința On. public și on. mea clientelă, 

că iiai-am strămutat locuința în strada Negră Nr. 5, 
(în etagiu, lângă băcănia d-lui Grădinar), unde se află și

Atelierul meu de pantofarii.
îmi iau voie tot-odată a face cunoscut On. public, că prin 

îndelungata mea praxă câștigată atât în BucurescI, cât și aici 
în Brașov, unde lucrez ca maestru independent de un șir de ani, 
mi-am câștigat încrederea on. public, căruia i-am dat nume- 
rbse dovecp, că sciu confecționa după mesură tbte soiurile de 
încălțăminte, din material de prima calitate, durabil, esterior 
elegant și cu prețuri moderate

Atrag din nou deosebita atențiune a on. public asupra lu
crărilor mele de lux, cari sunt de-o confecțiune elegantă.

Cu înaltă stimă:

VASIEE OCĂȘIANU
maestru pantofar în Brașov.

Prăvălia de manufacturi, 
magazin de bumbăcării înăibite și neînălbite și 

mărfuri țerănesci.
Cea mai veche, mai căutată și bine reputată firmă'to- 

mânescă la loc frecuent din piața Sebeșului.
Se vmde eSm mârsă liberă.

Reflectanții sunt rugați a se adresa la

D-na Rafila Olmitz,
Sei)eșu3°săsesc (Szasz-Sebes)

0
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PUBLICATIONS.
Cu referință la publicațiunea 

din 21 Septemvre a. c. Nr. 10587/95 
asupra închirierei cârșmelor și ha
nurilor orășenesc! în oraș și fostele 
comune domeniale, se aduce la cu- 
noscința generală, că cârciumă în 
Porta (Bran) cu ocasiunea pertractă- 
rei de oferte în 24 Octomvre a. c. 
nu se va închiria.

Brașov, 11 Octomvre 1895.
2—2 Magistratul orășenesc.

Nr. 523-1895.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de în

vățător secundar la scdla cen
trală grănițărescă din Mărgineni, 
comitatul Făgărașului, pe lângă un 
șalar anual de 300 fl. apoi cvartir 
și lemne de foc, prin acesta cu ter- 
minul pană la 21 Octomvre st. n. a. c 
șe escrie concurs.

Refiectanții se-și trimită supli-

cele instruate cu documentele pres
crise de lege la

Comitetul administrator de fondul și 
școlele centrale grănițeresci din fostul reg. 
rom. 1.

Sibiiu în 12 Octomvre 1895.
799,2-2

Avis.
Prin acesta se aduce la cunos- 

cință publică, că institutul de credit 
și economii: „Detunata11, societate pe 
acțiuni în Bucium, ’șl-a început acti
vitatea sa în 10 I, C. AcOrdă împru
muturi cu 8°/o și după depuneri plă- 
tesce 6°/0.

Domnii acționari restanțieri sunt 
rugați, pănă în I Noemvre st. n. c., 
ultimul termin, a solvi restul ne
condiționat la cassa institutului.

Bucium, în 14 Oct. n. 1895. 
2-2 Direcțiunea.

bucăți pomișori seu

Catalogul prețurilor știi la disposițl

specii 
hative

103 diferite specii excelente de 1—2 ani, cu rădăcini

speciile următore (dintre cari multe 
Beatrix, Egresi durând, Mignonne 

nonne tardive, Gyiimblcskertek kirâlynoje, Honeyvell, Korai Sân- 
iremiată, Me-

Prețurile 
eu gros 

per 100 
pomișori

americane văratice) Amsden,
mari, Mig
dor, I. Lipot, Lord Palmerston, (tot ca Saind Jose), Matelca 
zo-komăromi durând, Regina Olga, Precoce de Canada, River’s korai, 
Rothe may de Brig, Szep orno, Szogi durancija, Valparaiso, Venus emloje, 
Pezerle-fele korai duranci, Waterloo, Wilder, Regele Wiirtenberg etc. etc.

Comerciu en gros de Vin Spaniol Q
VINNADOR 0

Hamhurg. Viena. fh
Astupat cu capse tipărite roșu. JZ

Medic. Malaga Sect, Sherry, Xeres U 
de la frontera, Cognac franțuzesc Ă

+++, *+++ v. S. 0., în butelii ori- T 
ginale și cu prețuri originale, Q

Y Se află de venflare în BRAȘOV, la F1WT25 Y. X
Q la Elefant, podu bătușilor, strada Hirscher. (J
x A se observa Marca Vinnador precum și sigilul mărcii, re-
P j gistrat la Tribunal. Numai buteliile provătjute cu acestea se garanteză. -Șpțg LI

these oesetzlich geschiitzte

Numai o singură representațiune!
In sala otelului central Nr. I.

va fi Duminecă în 20 Octomvre 1895 la 4 ore p. m.
TEATRU de PAPAGAI si CACADU.

Cea mai mare novitate in arta dres&rei.

Prețul locurilor: 
șirul I și II 80 cr., III 
și IV 60 cr., celelalte 
rânduri 30 cr., galeriă 
20 cr.

Școlari cu coupon: 
rândul I și II 40 cr. 
al III și IV-lea 30 cr. 
celelalte rânduri 20 cr. 
galeria: 10 cr.

Bilete se pot căpăta 
Duminecă începând de 
la 10 a. m. pănă la 
representațiă, la intra
rea în sală. Este ru
gat on. public a cum
păra înainte bilete, ca 
să nu fiă aglomerația 
sâra la cassă.

Avem ondrea a recomanda on. public pentru

Sesonul de Tdmnă și Ernă 
fabricatele nostre din lână curată, recunoscute ca so
lide) pentru care garantăm și anume:

Q i n f a de rocuri? pantaloni, p arde sitari, pal»
MIUlU tone de ernă, stofe de uniforme, 

Postavuri și ILoden de prima calitate, și execuțiune 
fdrte îngrijită. Pleduri pentru bărbați. Stofe de că
inași. Plapome de lână și covore de podani.

Prețuri fârte moderate,
Rugând On. ndstră clientelă din loc și din afară a 

VÎSÎta magasinul nostru spre a se convinge atât de excelenta 
calitate a mărfurilor, cât și de ieftinătatea lor.

C.u deosebită stimă:

VILHELM SCHERG & C-ie.
Caete cu mostre stau la disposițiă.
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Suferințee de pămâni și pept vindecate.
Domnului JOHANN HOFF,

furnisorul curți c. r., inventatorul așa numitei „Bere sanitară Malz- 
extract“ a lui Johann Hoff, furnisorul celor mai mulțl Suverain, c.

și r. Consilier etc. etc. Viena, Graben, Brăuner-strasse 8.

Bere Sanitară Malzextract a lui JOHAO HOFF,
pentru suferințe de plămâni.

Fabricatele fără marcă cu portretu inventatorului Johann Hoff, sunt 
false și să se respingă.

De 76 ori distins din eercurile mai înalte.

1BIAJLZ CWCOLAOA pentru AXETOI.
Berlin. Mă simt îndatorat a vă aduce mulțumirile mele pentru suc

cesul strălucit, ce au produs berea de Malzextrat asupra sănătății nepotei 
mele. Au avut un efect miraculos. Este de recomandat tuturor, cari n’au 
apetit. A. Rollce.

Blankenbni g. Vă rog pentru imediata trimitere de 13 bute libere Malz
extrat pentru mama mea bolnavă. O. Klr.ist.

Pătimâm de durere de stomac, totă mâncarea și beutura dam afară 
în forma unei substanțe ca de cafea rău mirositore. Nici o medicină nu-mi 
folosea. Slăbisem în așa măsură că nu mai avâm nici o speranță de însă 
nătoșare. Am început a lua Malzextract. După puține d^e am simțit o 
mare îmbunătățire. După Dumnedeu am a mulțumi D-tale vieța. Mă rog 
trimitem 50 buteli bere Malzextrat, 10 funțl Eiscn-Malz Chocolade Nr. I. 
și 10 cutii Malzbonbone de Hoffer. Al D-tale recunoscător, Voelker direc
tor de moșii în Inglov.

Malzbonbone pentru pept.
Cu bucuriă vă anunț, că tusa și flegma s’au micșorat, și am t6tă 

speranța, ca cu fabricația D-tale mă voi însănătoșa.
A. Brun, învățător în Neu-Lipova.

IOHAN HOFF
furnisor c. s. r. și » mai multor suverani

Vieiaa, £*ral»en, Braunerstrasse 8.
Locuri de vendare îu fote farmaciile și prăvălii de speceriî șv delicatese.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


