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,,Au pus degetul pe legea 

jidov?scâ“...
Au reușit în cele din urmă gu

vernul unguresc cu partida lui a 
duce la sfîrșit reformele lor biseri- 
cescî-politice.

In septemâna acesta camera 
magnaților a primit și proiectul de 
lege privitor la libera esercitare a 
religiunei, pe care l’a fost respins 
în mai multe rânduri. Ministru-pre- 
ședințe Banffy a făcut ce a tăcut și 
și-a câștigat o majoritate de 7 vo
turi. In timpul din urmă el a pro
pus se fiă nobilitațl mai mulți Un
guri și noii baroni au votat firesce 
pentru guvern.

Cearta s’a învârtit mai cu semă 
împrejurul a doi paragraf!.

Intr’unul se cere se se lase li
bertate ifiă-căruia, dâcă vrea, se se 
țină de-o confesiune, âr decă nu se 
potă fi și fără confesiune, fără lege. 
Acesta este paragraful așa di0 al 
neconfesionalității.

In celălalt paragraf se dispune 
ca cineva se fiă liber de a trece, 
dâcă voiesce, nu numai dela o con
fesiune creștină la alta, ci și dela 
religiunea creștină la religiunea ji- 
dovâscă.

Oposițiunea, în sînul căreia se 
aflau toți episcopii, afară de epis
copii unguri reformați și unitari, s’a 

• pus cu peptul se împiedece primirea 
acestor paragraf!, dâr n’a reușit.

Au învins așa-deră amicii ne- 
confesionalismului și ai jidovismului.

Contele Ferdinand Zichy di30, 
că dâcă se va primi paragraful: ca 
cel odată botezat se potă trece în 
mod legal la religiunea jidovâscă, 
Ungaria va înceta de-a mai fi un 
stat creștinesc.

Guvernamentalii au primit înse 
ac&st paragraf, cum au primit tâte 
legile, ce li-s’au propus, începând 
dela legea căsătoriei civile. Lor nu 
le este de creștinism, ci le stă gân
dul numai la aceea, cum se pbtă fi 
mai tari cu ajutorul Jidovilor, cari 
au capitalurile cele mari, și cum se 

pdtă maghiarisa mai bine și mai 
iute prin înfrângerea puterii și a in- 
fluinței confesiunilor creștine nema
ghiare.

Sâmte acum și poporul tot mai 
mult cele ce ’i le-au pregătit stăpâ- 
nitorii dilei cu reformele lor, de cari 
el n’a avut nicl-o trebuință.

Un amic al fdiei nâstre, dela 
Târnave, ne dă o icână despre mo
dul cum cugetă poporul față cu nă- 
pastea nouelor reforme, scriindu-ne 
între altele:

Pilele acestea am eșit la câmp. In 
drumul meu am întâlnit oâțl-va țărani și 
țărance, cart mă întâmpinară ou drag și 
stând cu ei de vorbă îmi puseră di
ferite întrebări. Intre altele un „însurățel1* 
mă întrebă, că de unde vine de avem 
acum „o altă lege?u

*) Alusiune la tablele, ce se pun pe la porțile 
locuințelor celor bolnavi de tifus.

N’am apucat să-i răspund pentru a-1 
lămuri, când o țărancă îmi luâ vorba din 
gură creând: „Da tu nu soii, mă, c& gober- 
nul a pus degetul pe legea jidovescă?u

M’au întrebat ^poi, decă e adevărat 
ceea-ce li-a spns primarul satului, că cu
nuniile se vor face în viitor la d-1 „no- 
tarăș“, că cei născuțl, cununați, morțl etc., 
nu vor mai fi puși „la potrocolu de „dom
nul părinte1*,  ci tot de notarul și mă ru
gară să le istorisesc cum trebue să se în
cheie după „legea nouă“ cununiile.

Cu bunăvoința, cu care mi-au pus 
aceste întrebări, li-am dat și eu lămuririle, 
ce mi-le cereau. Câud tocmai le spuneam 
cum de aci încolo vestirile celor ce vor 
să-și lege viață unul de altul se săvârșesc 
printr’un afiș pus pe o tablă dela primă
ria, audii de-odată pe una dintre femei 
cjicând: „Vai de mine, d-le, dor’ nu suntem 
de lingoreJ*)

Etă o nimerită caracterisare a 
stărilor create de legile așa numite 
bisericescl-politice, cu cari oblăduirea 
ungurâscă a ținut „se fericescă“ țâra 
și poporul!

„Au pus degetul pe legea jido- 
vâscă“, (jice poporul și are dreptate, 
pentru-că cine nu-șl aduce aminte 
de sincera mărturisire a celor dela 

„Alianța israelită“, că ei au influin- 
țat puternic, ca. reformele se fiă pri
mite, de-6rece între ele era pusă și 
recepțiunea Evreilor.

Ori ce ar fi avut de gând înse 
Ungurii și orl-cât ar fi înfiuințat 
asupra lor Jidovii, fapt este, că le
gile s’au adus, cum s’au adus.

Acum este la rândul nostru, ca 
având în vedere interesele neamului 
și bisericei nâstre, se facem tot ce 
putem pentru ca să înlăturăm ur
mările rele, ce le pot avâ acele legi 
pentru desvoltarea limbei, a culturei 
nostre naționale și pentru apărarea 
legei nâstre strămoșescl.

Preoțimei nâstre, care este ne
mijlocit mai mult lovită prin nouele 
legi bisericescl-politice, ’i se nasce o 
nouă și mare îndatorire față cu po
porul și față cu propriele ei interese.

Mai mult ca odinioră, preoții 
noștri trebue se stea ac|i cu crucea 
în fruntea poporului și se fiă apă
rătorii lui și a drepturilor sale, ca 
printr’asta poporul se se simță din 
nou și mai mult atras de ei, zădăr- 
nicindu-se ast-fel planurile dușmane, 
de a-1 înstrăina de preoțimea lui.

Revista septemâneî.

Wlassics și școlela poporale. Mi
nistrul de culte și instrucțiă publică 
Wlassics, a dat un ordin tuturor ins
pectorilor de școle, în care îi pro- 
vâcă, se controleze și să inspecționeze în 
modul cel mai strict instrucțiunea în șco- 
lele poporale. Porunca acesta și-o mo- 
tiveză șovinistul ministru cu diferite 
date. Intre altele el <flce și următâ- 
rele: In anul școlastic 1893/94 din
tre 7200 șcâle poporale cu limbă de 
instrucțiune nemaghiară, în 2199 limba 
maghiară seu că s’a preles fără succes, 
seu că nu s’a preles de loc. Ușor pâte 
înțelege ori și cine, că și acest nou 
ucas al ministrului Wlassics este în
dreptat singur și numai în potriva 
școlelor naționalităților, și mai ales 
în potriva școlelor poporale române.

La situația politică în România. 
Piarul „Pester Lloydlt primesce din 
BucurescI o corespondență de ur
mătorul cuprins:

„Grupul Junimiștilor nici nu-i 
uimit și nici supărat pentru chiă- 
marea liberalilor la guvern. Toți 
țin ca lucru ce se potrivesce la 
situațiune, că liberalii iau în mâni 
puterea, că conduc alegerile și for- 
meză un guvern stabil și durabil în 
fața încurcăturilor dintre popâre, ce 
amenință se isbucnescă la primă
vară. In timpul din urmă, cum se 
scie, parlamentul român n’a avut 
partid liberal, deâre-ce acesta pără
sise înainte cu o jumătate de an 
parlamentul. Cu tâte acestea însă 
ministrul-președinte Sturdza nu se 
teme, că nu va ave majoritatea, pen
tru-că guvernul, care conduce ale
gerile, tot-dâuna a fost în stare de a-șl 
asigura majoritatea. .

„Dela Sturdza se aștâptă, ca el 
să continue politica internă a Ro
mâniei în spiritul reformător a fos
tului ministru Carp, și ca se nu se 
depărteze în politica esternă de modul 
de conducere a antecesorului său, 
Al. Lahovary.

„Cabinetul are multe de isprăvit 
în Dobrogea. In provincia acesta 
adecă, care se ține de România dela a. 
1878, s’au ivit nisce întâmplări, cari 
dovedesc, că de ani de fiile și-au 
întins peste țerișâra aceea pansla- 
viștii mrejele lor, au format comi
tete și centre de resvrătirl și de 
conspirațiunl îndreptate contra sta
tului român. Tote firele acestei or- 
ganisări s’au concentrat la consula
tul rusesc dintr’un oraș dobrogean 
așezat lângă Dunăre. Prefecții și 
funcționarii ^români, mirare, n'au 
băgat în semă lucrurile acestea, pe 
cari le vedeau chiar și streinii. Acum 
însă nu mai pot merge lucrurile și 
mai departe astfel. Pentru-ce ridică 
România fortărețe, pentru-ce între- 
buințâză miliâne pentru armată, 
dâcă nu e domn în țâră, și dâcă 
nu se pâte apăra în casa, ei contra 
dușmanului!“

FOILETONUL „GAZ TRANS. “

Fata săracului, cea isteță.

A fost odată, ca nicl-odată, etc.
A fost odată un moș și o femeiă. Ei 

erau atât de săraci, în cât n’aveau după-ce 
bea apă. Nici tu, casă, nici tu, masă, nimic, 
nimic, dâră nimic n’aveau după sufletul lor. 
Muncea bietul om de diminâța pănă sâra 
târdiu, alături cu muierea, de-i trecea nă- 
dușelele, și ca să dea și ei în spor, ba.

Se ținea, vedi, norocul după dânșii ca 
pulberea după câni, cum se dice.

Umblau cu tărăbuțele de colo pănă 
colo, și ca să se statornicâscă și ei la un 
loc, nu găseau. Căci cine era să-i primescă 
pe ei doi calici, cu loeta de copii după 
dânșii.

Adecă uitasem să vă spuift. Aveau 
acești omeni o spuză de copii. Din acești 
copii, cei mai mari erau numai fete, âră 
băeții erau mărunței și stau pe lângă dânșii 
ca ulcelușele.

Să nu vă fi dus Dumnedeu vr’odată 

să fiți față când venea omul dela muncă, 
că v’ați fi luat câmpii. Eșiau toți afară 
înaintea lui, jigăriți și hărtănițl, ca nisce 
netoțl, subțiratici și pițigăiați, mă rog, le
șinați de fome, și tăbărau pe bietul om ou 
gura: tată, mi-e fome, tată, mor de fome!

Tatăl lor se zăpăcea și nu scia cătră 
care să se întorcă mai întâi, și le da totă 
agonisâla lui dintr’o (fi- Dâră de unde să 
le ajungă, ce bruma le aducea el? Abia 
puneau p’o măsea.

Bietul tat’său și biata mă-sa de multe 
ori se culcau nemâncațl. Li-se rupea inima 
de milă, dâră n’aveau încotro. Și ca să-și 
liniștâscă copiii, ei le făgăduia, că a doua 
di are să le aducă mai mult. Ast-fel, mai 
cu șoșele, mai cu momele, adormeau și bieții 
copii, cu nădejde, că a doua di are să fiă 
mai bine.

Dintre toți copiii, fata cea mai mare 
era mai tăcută și mai cu judecată. Ea ră
mânea cu surorile și frații cei mai mici, 
când se duceau părinții la muncă, vedea 
de dânșii, îi muștruluia și îi povățuia să 
fiă mai cu răbdare, mai îngăduitori, ca să 
nu se amărescă pănă într’atât părinții. Dâră, 

bate toba la urechea surdului. Adecă, de! 
ce să dicl? Ar fi fost și ei, pote, mai în
găduitori, și mai cu răbdare, dâră burta le 
da ghies și îi făcea de multe-orl să fiă ne
înțelegători.

Intr’acestea Boerului, pe moșia căruia 
se aflau acești omeni, ca și urgisiți de Dum
nedeu, i-se făcu milă de ei, și într’o di când 
veni omul se se roge pentru sălaș, el îi 
dise:

— Omule, te văd harnic, muncești de 
te spetescl, și doi în teifi. te vă<j, că nu 
poți lega. Etă eu mă îndur și-ți dau un 
petec de loc, să fiă de veci al tău. Du-te 
de-țl alege petecul, ce-țl va plăce, și apu- 
că-te numai de cât să-ți faci un bordeid.

— Bogdaprosti, cucone, și Dumnedeu 
să primescă. De unde dai să isvorescă.

Răspunse bietul om, se duse de-și alese 
un petec de loc, și pănă sâra gropa pentru 
bordeiiî o și dete gata.

Nepastea lui. Cum se brodi, ca locul, 
ce-șl alesese, să fiă alături cu al unui ță
ran bogat și mândru de nu-i ajungea cine
va cu prăjina la nas.

Peste nopte, nu sciu cum se făcu, nu 

sciu cum se drese, că o vită d’ale bogatului 
cădii în gropă și muri.

A doua di de diminâță bogatul vă- 
cjându-șl vita mortă, sări cu gura mare asu
pra săracului, îl luă de pept și cu el tîrîș 
se duse la curtea boerului să le facă ju
decată.

Boerul se miră, când îi vă du și-i în
trebă ce caută?

Țăranul cel bogat dise:
— Boerule, acest prăpădit de om, ve

netic în satul nostru, n’ar mai avea parte 
de el! după ce ți-ai făcut pomană de i-ai 
dat un petec de loc! el tocmai lângă mine 
și-a ales să-și facă bordeid. Una la mână. 
Bagă de sâmă, că după ce e sărac, apoi e și 
cu nasul pe sus. Al doilea, gropa ce și-a 
făcut pentru bordeid, după ce că e mare 
forte, apoi n’a avut grije să o acopere peste 
nopte cu ceva, numai ca să-mi facă mie 
pagubă, și mi-a cădut o vită într’ânsa de 
și-a rupt junghetura. Judecă d-ta acum, nu 
e dator să mi-o plătâscă ?

El dice, că n’are cu ce. Și ce-mi pasă 
mie de asta?

— Boerule, răspunse și săracul umilir.



I

Noue turburărî în imperiul turcesc.
De câte-va <^ile din nou au început 
a sosi scirî forte neliniștitor e din im
periul turcesc. Astfel în provincia 
Kerasun au isbucnit frecări revolu
ționare. Din districtul Mudonca se 
anunță, că Turciii au atacat pe Ar
menii din comuna Seulus, și din 
amândouă părțile au fost omorîte și 
rănite 34 de persăne. In Macedonia se 
ivesc nouă mișcări revoluționare. Se 
cjice, că răsvrătitorii au nimicit cu 
totul satul turcesc Catunitza, aprincțend 
și jăfuind 300 de case. După o luptă 
singerăsă insurgenții au fost împrăș- 
tiați de trupe turcescî. Unele cjiare 
străine prevestesc, că tote aceste in
cidente vor aduce cu sine neîncun- 
jurat un resboiu cel mult la primăveră.

Principele Montenegrului. Un co
respondent al (țiarului engles „Daily 
Chronicle0, a inter.wievat pe princi
pele Nichita al Montenegrului. Acesta 
cjise între altele, că Austria a rănit 
adenc principatul cu luarea Herțego- 
vinei, care în adevăr aparține Mon
tenegrului. Țarul Alexandru III i-a 
4is tot-deuna să trăescă în pace cu 
vecinii, dăr Austria și-a îndreptat 
tăte fortărețele și armele în contra 
micei țărișore. Trecend apoi la altă 
temă, principele 4’8e> Montene- 
grinii iubesc Anglia, și nu este între 
munții negri nici un păstor, care să 
nu cundscă și să nu numescă nu
mele Ini Gladstone.

Maghiarii și Croații.

Marția și Mercurea trecută, opo- 
siționalii unguri au făcut strajLice 
interpelări în dietă din causa vătă- 
mărei stegului unguresc în Agram. 
Mai întâiu a interpelat Francisc 
Kossuth, care șade acuma ca deputat 
pe băncile dietei, apoi contele Al
bert Apponyi și în urmă faimosul 
Pazmandy Denes. Toți au luat la re- 
frec pe br. Banffy, împutându-i, că 
n’a sciut să apere cu bărbățiă va4a 
statului ungar.

Kossuth mustra pe ministru-pre 
ședințe Banffy pentru-că n’a stăruit, 
ca monarchul în scrisorea sa de 
mulțumire pentru primirea, ce-a 
avut’o la Agram, să condamne mai 
aspru vătămarea stegului unguresc, 
și că n’a cerut îndată deplină satis- 
făcțiune pentru cele întâmplate. 
Apponyi tot cam asemenea, 4icen(I. 
că trebue să se dea o satisfacțiă, 
care să învețe pe CroațI, pe cei răi, 
ca și pe cei buni, că stâgul ungu
resc are drepturi în Croația și nu e 
numai suferit-

Mai caracteristică este interpe
larea lui Dionisie Pazmandy. El și-o 
introduse făcând următorea iconă 
despre periculele, ce amenință Un
garia :

Ea văd țâra amenințată de mari pe
ricole. Atunci oând în România a venit la 
putere un astfel de guvern, în fruntea că
ruia stă un bărbat, care nu numai că a 
fost un membru zelos al irredentismului va
lah și un stâlp de frunte al Ligei valahe, 
dâr astă tomnă a ținut în Senat o astfel 
de cuvântare, în care de-a dreptul a îndru
mat la aoeea, oă viitorul României atârnă 
numai dela luarea Ardeiului și dela îmbu- 
cătățirea Ungariei, când văd, aud, că nu
mai alaltăerl tinerimea din Buouresol a sa
lutat pe d-1 ministru Dimitrie Sturza cu 
strigarea: „să luăm Ardâlul“ *)....  (o voce 
în drâpta: „să vie numai“ !j. Mă rog de 
ertare: nu-i destul să 4'cetn vie nu
mai11, ci trebue să ne și pregătim înainte 
la aceste eventualități.

*) Noi aici nu seim și n’am audit nimic de 
așa ceva. — Red.

Săptămâna treoută m’am întâlnit în- 
tr’un oraș din sudul Ungariei c’un fișpan, 
c’un procuror și c’un deputat guvernamen
tal (o voce în stânga estremă: Rea socie
tate! Mare ilaritate), și vorbind împreună 
despre starea lucrurilor din țâră, toți au 
reounoscut, că panslavismul în Ungaria n’a 
fost nicl-odată așa de mare ca acum (sic). 
V’așI pută dovedi câte sute de studențl din 
părțile sudice învață la universitatea și 
gimnasiul din Praga, câți capătă stipendiu, 
și că se întorc cu sutele și se fac apoi 
aici apostolii panslavismului și agitatori 
anti-maghiarl, (vooe din stânga estremă: 
„Tot una, dâr aleg deputațl guverna
mentali!11).

Când vedem ce putere arată la meejăcfi 
Panslavii, la răsărit irredentismul valah, cum 
se organiseză în mod oficial și sub egida 
regelui valah, atunci voiu arăta, ce pri
mejdia ne amenință la sud, cum se mișcă 
poporul și națiunea croată, și că scanda
lurile de aoolo sunt numai un simptom, oe 
dovedesce, că legăturile maghiaro-croate 
sunt forte bolnave, sunt în ajun de a-se 
desface tocmai așa, oum au pățit’o și pă
rinții noștri.

ț)ice mai departe Pazmandy, oă 
Croații sunt de părere, că pactul ce l’au 
încheiat ei cu Ungaria se pâte desființa, că 
ei privesc Croația nu ca provincia a Un
gariei, ci ca o țâră suverană egală ou Un
garia, care are regele ei Croat! Banul dă 
pașapârte numai în limba franceză și croată, 
pe când textul lor ar trebui să fiă mai în- 
teiu maghiar.

Croații în adevăr de aceea au invitat 
pe Rege la Agram, ca să-i dovedâscă, că 
Croația încă și acjl e însuflețită de acele 
sentimente dinastice, ce le-a avut la 1848; 
ei au voit să-i arate Croația iridentă, a 
căreia stâg l’a purtat Jellaoiol, dând o probă 
că de va fi lipsă a pune în mișcare Croația 
contra Ungariei, o vor afla gata.

Pazmandy arată apoi, că guvernul 
Banului a dat ordin a se comanda haine 
de gală pentru 50 de studențl universitari 
croațl, și le-a și comandat la Pesta cu 
prețul de 175 fl. pentru un rând de hbine. 

Dintre acești studențl îmbrăcațî cu oheltu- 
iâla statului sunt atjl 13 inohișl pentru de- 
monstrațiunl contra stâgului ungureso.

Studenții, adauge Pazmandy, nu s’au 
„interesat de susținerea ordinei, oi de alte 
lucruri. Când aveau să trâcă prin arcul cel 
dântâiu de triumf — erau 80 în haine 
de gală cu săbii, 30 se îmbrăcaseră pe ohiel- 
tuiala lor propriă — vă4end ei stâgul un
guresc, n’au treout pe sub pârtă, ci au în- 
cungiurat’o și după aoeea s’au întors spre 
ea și au amenințat stâgul cu săbiile. După 
oe Maj. Sa a descins la palatul Banului, 
studenții s’au întors la arc și au luat jos stâ
gul ; ei au căpătat cheia ca să se urce sus 
pe el.

După aceea Pazmandy vorbesce de 
înoirea atentatului și de atacarea stâgului 
sârbesc ce se afla pe biserica ortodoxă; flics 
că atunci când monarchul a visitat Uni
versitatea, cei 80 studențl în gală erau 
acolo și purtau stâgul cu inscripția 1848, 
ou care stâg a năvăiit JellacicI cu armata 
sa în Ungaria ; ei au strigat ou toții : „să 
trăiască regele oroat!u lăsând ast-fel la o 
tarte pe „regele maghiar."

Monumentul lui JellacicI pănă acum 
la nici un prilegiu nu l’au decorat; der 
acuma au cheltuit 6000 florini pentru îm
podobirea lui cu stâgurl, lampione ș. a. 
Studenții s’au sfătuit mai întâiu la Univer
sitate să ardă stâgul unguresc pe piața 
JellacicI, apoi au făcut demonstrațiunea la 
11 âre din nopte. Erau vre-o 10,000 de 
omeni adunați. Așe4ându-se studenții în 
rând lângă monument, ei soâseră toți să
biile și patru din ei puseră pe săbiile lor 
stâgul unguresc, pe care l’au aprins pe de- 
desupt. Pe când ardea, studenții strigau: 
„Z'vio Kral hrvatski, pereat magyarski!“. 
(Trăiâscă regele oroat, pâră Ungurii.) După 
aceea s’au depărtat în ordine; poliția era 
acolo, dâr nimeni n’a outezat să-i împe- 
dece. Tocmai pe atunci Banul se plimba 
cu Regele în trăsură într’o depărtare de 
un jumătate chilometru de aoolo. Miniștrii 
maghiari aufliră de soandal și ținură sfat. 
Intr’aceea au fost arestați din toți numai 
7 ștudențl, âr a doua 4l 14.

Pazmandy susține, că guvernul croat 
a fost pe sub mână înțeles cu studenții, și 
adreseză ministrului-președinte Banffy ur- 
mătorea interpelațiă :

Ce măsuri are de gând să ia d. mi- 
nistru-președinte pentru ca drepturile le
gale ale Ungariei să fiă pe deplin susți
nute în Croato-Slavonia și să se stabilescă 
legătura acestei provincii de regatul ungar, 
și posițiunea Banului subordinată guver
nului unguresc într’un mod neîndoios?

Legile bisericescl-politice.
După-ce mai 4il0le trecute s’au 

primit în camera magnaților, cu o 
majoritate de 7 voturi, și cele din 
urmă două proiecte de legi politice- 
bisericesci, adecă proiectul 4e lege 
privitor la liberul esecițiu religionar și 
cel privitor la neconfesionalitate — se 

pare, că lupta bisericescă-politică în 
parlamentul Ungariei s’ar fi finit. 
Cum și întru cât le convin însă 
nouele legi și poporațiunei, o arată 
4iarul „Budapester Tagblatt“, făcend 
calcul asupra cununiilor săvârșite în 
singuraticele biserici din Budapesta, 
atât înaintea cât și după introdu
cerea căsătoriei civile. Resultatul 
acelui calcul este în reasumat Tu
rnătorul:

In a. 1894 s’au înoheiat în Budapesta 
5878 de căsătorii, crin urmare cad pe o 
săptămână 110. In săptămâna cea din urmă 
a lunei lui Septemvre a. c. s’au încheiat 
peste 500 de căsătorii. Din contră în cea 
d’intâi săptămâna a lunei Ootomvre c. în 
tâte oficiile matrioulare din Budapesta s’au 
înoheiat numai 9 căsătorii. Luând acum, că 
în termin mediu pe o săptămână se vin 
110 căsătorii, astfel în săptămâna din urmă 
a lunei Septemvre s’au înoheiat cu 400 
căsătorii mai mult ’ca de regulă, și în prima 
săptămână a lunei Ootomvre ou 100 de 
căsătorii mai puține, decât de altă dată. 
Comparându-se deci ultima săptămână a 
lui Septemvre cu prima săptămână a lui 
Ootomvre, în prima săptămână a „erei nouă0 
s’au încheiat cel puțin cu 500 căsătorii mai 
puține, decât în ultima săptămână a „erei vechi0. 
Calculată în procente, diferința face 5700 
procente. Să tragă acum fiă-cine morala din 
aceste cifre!

Câtrâ clerul și poporul român din 
archidiecesa gr. or. transilvană.

(Fine.)

Premeditând deci asupra relelor, ce 
se pot nasce în societatea nostră biseri- 
câscă după introducerea reformelor amin
tite, trebue să fim pătrunși adânc de sim
țul datorinței imperative, de a instrua pe 
credincioșii bisericei nostre, a-le pune în 
vedere adevăratele lor interese și ai în
tări în simțul lor religios; âr acâstă. dato- 
rință cade mai ales asupra preoțime! pa- 
rochiale, care e pusă în contact imediat cu 
poporul, și este în prima liniă răspundă- 
tore pentru ferirea credincioșilor săi de ră
tăcire și pentru ținerea lor în legăturile 
comuniunei și disciplinei bisericescl.

Sarcina clerului nostru de a instrua 
și conduce bine pe credincioșii bisericii 
nostre în afacerile matrimoniale, de cari e 
vorba, este mult ușurată prin instrucțiunile 
emise de consistoriul nostru metropolitan 
la 25 August a. c. Nr. 138 M. și publicate 
deja cu cerculariul consistoriului nostru ar- 
chidiecesan din 4/16 Septemvre a. c. Nr. 
6225 Plen., rămâne numai, ca preoțimea 
parochială, după ce va fi studiat bine acele 
instrucțiuni, să se folosâscă de totă oca- 
siunea bună, în biserică, și afară de bise
rică, în general și în cașuri concrete, spre 
a da credincioșilor săi directivele, necesare 
în sensul acelor instrucțiuni, punendu-șl totă 
silința, ca să-i păstreze neolătițî în simțul 
lor religios și în ascultare de învățăturile 
bisericii.

și cu lacrămile în ochi cât pumnul. Boerule, 
n’am ce dice, omoră-mă, spân4ură-mă, n’am 
ce face, dâcă a dat păcatul peste mine. 
Așa este, cum flice bogătașul meu vecin. 
Și fiind-că lui Dumnedeu îi place dreptul, 
drept să-ți spuiil, ce e drept: Am săpat 
gropă, și o gropă mare, ca să încapă bor
deiul pe toți ai mei, dâră nici că m’am 
gândit ca să-i aduc pagubă. Și nici n’a fost 
la sufletul meu cugetul de mândriă, căci 
n’aveam pe ce mă mândri, când mi-am ales 
loc lângă d-lui. Acum, lumineze-vă Dum
nedeu, Boerule, și judecați după dreptate.

Boerul sta în cumpănă. Nu soia cui 
să-i dea dreptate. Vedea el doră că săracul 
că4ut în păcate fără voiă. După ce se 
gândi el nițel, clise:

— Bre, omeni buni: Eu am să vă 
fac trei întrebări; cine le va deslega mai 
bine, a aceluia să fiă dreptatea. Vă dau 
răgaz de trei flile, gândiți-vă. După trei 
dile să venițl și să-mi ghiciți întrebările. 
Țineți minte bine. întâia întrebare sună așa: 

Ce este mai gras în lume ?
A doua:

Ce este mai bun?
Și a treia:
Ce alârgă mai iute?
Aide, duceți-vă acum. Dâră să mai 

scițl una: dâcă nici unul din voi nu va 
ghici vre-una din întrebările mele, să scițl, 
că unde vă stau piciorele o să vă stea și 
capetele.

Amândoi împricinații se întorseră la 
casele lor. Bogătașul lăudându-se, că el are 
să ghicâscă, fiind-că ce lucru pote fi mai 
ușor de cât a spune, că porcul său din 
ogradă este mai gras, dedrece stă slănina 
pe densul de o palmă; âră săracul plângea 
de potopea pământul, gândindH-se că ce o 
să spue el.

Dâcă ajunseră fiă-care la ai săi, bo
gătașul era vesel, că are să-și câștige pri
cina, âră săracul se puse pe gânduri și 
tot ofta. Copiii se adunară pe lângă dân
sul, se uita; dâră nu cutezau să-1 întrebe 
ceva. Începură și ei a plânge; și se făcu 
acolo la dânșii o plângere și o jelaniă de 
te luau fiori de milă.

Numai fata cea mare îșl lua inima în 

dinți și-l întreba, ce are de este așa de 
trist ?

— Ce să am, fata mea? Ecă păcate 
dela Dumne4eu. Boerul ne-a îndatorat să-i 
ghicim nisce întrebări, pe cari nici omenii 
cei procopsiți nu ’i le-ar putâ spune, necum 
un sărman prost ca mine.

— Ci spune-ne și nouă, că doră d’om 
putea să-ți dăm vr’un ajutor!

— Că ce ajutorați putâ voi să-mi dațl, 
voi, cari nu scițl încă nici cum să mănâncă 
mămăliga ?

— Te miră, tată, la ce am putâ fi 
bune și noi. Și apoi ce strică dâcă ne vei 
spune și nouă ?

Atunci săracul flise: âoă, âcă, âcă ce 
ni-a dis Boerul să ghicim; căci de unde 
nu, ne va sta capul unde ne stau tălpile.

Fata cea mare se puse pe gânduri, 
și după ce mai cugeta ea, ce mai cugetă, 
se apropia de tată-său și îi flise:

— Ia lasă, tată, nu mai fi așa mâh
nit. Nu ne lasă Dumne4eu și pe noi să 
perim.

Când te vei duce la Boerul să-i dai 

răspuns, ți-oiu spune și eu ceva. Și pote că 
va da Dumne4eu să scapi cu fața curată 
dinaintea lui.

Săracul păru a se mângâia dre-cum; 
dâră numai inima lui scia. Nu voia, ve4l, 
să-și mai mâhnâscă și copiii.

In diminâța când fu a se înfățișa la 
boerul, ca să-i ghicâscă întrebările, fie-sa 
îi spuse, cu ce să răspundă. Săracul se arăta 
a fi mulțumit, dâră se îndoia.

Se înfățișară înaintea Boerului. Bo
gătașul, mândru și cu peptul deschis; să
racul, umilit și strâns la pept de sta să-i 
crape sucmanul cel sdrențuit de pe dânsul.

Boerul întrebă pe bogătaș:
— Ei, bade, ce este mai gras pe lumea 

asta ?
Bogătașul răspunse cu curaj :
— Apoi de, cucone, ce să fiă mai gras, 

de cât porcul meu din ogradă, care are 
grăsime pe el de o palmă de grosă.

— Minciuni spui, răspunse Boerul.
Și întrebând și pe săracul, el răspunse 

cu sfială:
— Apoi de, cucone, eu die cu mintea



Nr. 229—1895 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3

Peste tot este de dorit și se așteptă 
dela credincioșii bisericii nostre: ca atât 
la încheierea, cât și la eventuala desfacere 
a căsătoriei să nu facă nici un pas mai 
înainte de a cere sfatul psrochului lor, âr 
în cașuri mai grele și al protopresbiterului 
tractual, în ceea ce privesce modul proce- 
durei, și mai înainte de a fi convinși pe 
deplin, că la încheierea căsătoriei inten
ționate nu sunt pedecl canonice, său de 
sunt, acele, ca unele mai ușore, se pot dis
pensa ; âr pentru cașurile de divorțare să 
fîă convinși, că sunt motive valide, pe basa 
cărora canonele bisericescl admit divorțiu; 
urmând ast-fel, se vor încungiura conflic
tele fiă cu legea civilă, fiă cu instituțiu- 
nile nostre canonice.

Va fi fără îndoiâlă împreunat cu unele 
greutăți actul duplu al încheierii și even
tual al desfacerii căsătoriei; aceste greutăți 
însă cât pentru partea bisericâscă le va su
porta bucuros fiă-care adevărat credincios 
al bisericei nostre, dâcă va face o compa- 
rațiune între natura căsătoriei civile și a 
celei bisericescl, și anume : dâcă în vederea 
actului profan, scurt și sec, cu care se va 
încheia căsătoria civilă prin mijlocirea unor 
funcționari civili, fără caracter confesional, 
fără insignii bisericescl și fără invocarea 
binecuventărei lui Dumnedeu, vor reflecta 
în altă parte la ritul sublim, cu care se 
încheie la noi căsătoria bisericâscă prin 
fețe sânțite, ca mijlocitore ale darului lui 
Dumnedeu, cu rugăciuni și binecuvântări, 
cu cântări melodice și cu tote simbolele 
vieții conjugale.

Fiind vorba propriaminte de a se salva 
instituțiunile nostr6 bisericescl față cu le
gea civilă, congresul nostru național-bise- 
ricesc, ținut în primăvara anului curent, a 
făcut deja credincioșilor noștri unele în
lesniri pentru actul duplu, căruia au să se 
supună la încheierea căsătoriilor; anume a 
declarat de șterse licențele său așa numi
tele ședule protopresbiterale, cari pănă 
acum au fost în us pentru controlarea pre
ventivă a corectității cununiilor, reservând 
protopresbiterilor o desdăunaie cuvenită 
pentru scurtarea emolumentelor lor; de 
asemenea cele trei vestiri în biserică le-a 
redus la una, care a trebuit susținută mai 
ales pentru a se da actului bisericesc pu
blicitatea recerută.

Urmând acestui esemplu bun, archie- 
reii biăericii nostre ortodocse vor face cre
dincioșilor săi precât este posibil și alte 
înlesniri speciale, mai ales prin darea dis- 
pensațiunei archierescî în cașuri de pedecl 
canonice mai mici, cari pot să obvină la 
încheierea căsătoriilor; se recere însă din 
capul locului, ca pentru mijlocirea dispen- 
sațiunei să se facă pașii cuvenițl încă îna
inte de încheierea căsătoriei civile; âr pen
tru cașul, când dispensațiunea cerută ab
solut nu s’ar pute da, se recere dela cre
dincioșii noștri interesați de acestă afacere, 
să aibă tăria sufletâscă de a abdice la că
sătoria intenționată, și a se pune pe com
binări pentru o altă căsătoriă, care să fiă 
admisă și din partea bisericii.

Cât pentru încheierea căsătoriilor, mai 
am să recomand atențiunei iubitului cler 
și popor, că căsătoriile așa numite micste, 
adecă cari se fac între credincioși de di
ferite confesiuni, după espâriențele mai 
vechi și mai nouă,, conturbă de multe ori 
unitatea și armonia spirituală a căsătoriți- 
lor și contribue mult la lățirea indiferen
tismului religionar fârte păgubitor pentru 
biserică; de aceea este de dorit, ca ast
fel de căsătorii, precât numai se pote, să 
se încungiure pe viitor, cu atât mai vârtos, 
pentru-că acestea în noua situațiune, ce 
ni-s’a creat, pot da ansă la desconsidera
rea căsătoriei bisericescl, dâr și alt-cum 
fac multe greutăți la crescerea religiosă a 
copiilor născuțl din ele.

înainte de a încheia pentru astă-dată 
sfaturile mele archipăstorescl, mai am în 
ceea ce privesce arti colii de lege XXXII 
și XXXIII din anul 1894, relativi la cres
cerea copiilor și la matriculele de stat, să 
observ în general: că cu privire la acestea 
iubitul cler și popor are să se țină strîns 
de instrucțiunile clare ale consistoriului 
metropolitan, la cari am făcut provocare 
mai sus; recomand însă în special și cu 
totadinsul atențiunei celor interesați, să nu 
sufere a se da copiilor nou născuțl alt-fel 
de nume de botez, decât numai de acele, 
cari sunt îndatinate în viâța nostră biseri
cescă; âr în cas de violență, respectivii 
să-și caute remediare la locurile compe
tente.

Oficiile protopresbiterale sunt poftite, 
să publice acâstă epistolă a mea pastorală 
clerului subordinat, și prin acesta poporu
lui din fracturile sale; âr preoțimea paro- 
chială e ohemată a se face interpret fidel al 
cuvintelor mele și a le comunica poporu
lui în limbagiul vulgar, ca cele ce le grăesc 
eu, să le înțelâgă toți și fiă-care cât să 
pote mai clar; păstrându-vă de altmintrea 
iubirea și deplina mea bunăvoință, și îm- 
părtășindu-vă tuturor binecuvântare archie- 
rescă!

Sibiiu, 19 Septemvre 1895.

Miron Romanul m. p.

Adunare de învățători.
F. Ghiriș, 9 (21) Oct. 1895.

btim. D-le Redactor ! Vă rog să ne des
chideți și nouă colonele „mamei Gazete1* 
pentru a arăta decurgerea conferenței „Reu- 
niunei districtuale a învățătorilor români gr. 
or. din tractul Beliu“, ținută la 3/15 Oo- 
tomvre o. în oomuna Ucurișiu.

După ce membrii reuniunei se adună 
în sala de învățământ a școlei, președ. 
Ioan Buqui, înv. în Ucurișiu, deschide șe
dința prin un discurs, în care în termini 
forte aleși și reușiți arată însămnătatea 
conferințelor învățătorescl și folosele cele 
mari, ce le are fiă-care învățător din ele. 
îndemnând pe membri la muncă, d-sa în
cheia ou cuvintele poetului: „La luptă cu 
mână bărbătâscă, — și-atuncl națiunea nâs- 

tră de nou va să’nflorâsoă". Discursul e 
primit ou un prelungit „să trăâscă1*.

Oonstatându-se presența membrilor, se 
află de față 18 din 26.

In raportul comitetului se aduce la 
cunosoință, oă s’a hotărît a deschide un 
apel pentru îmbogățirea bibliotecei, care de 
present se compune din 44 opuri, donate 
de P. St. D-nă Luoreția Rudow n. Suciu. 
Starea cassei e de 22 fl. 42 or. bani gata, 
și 46 fl. 50 or. restanțe, pentru a căror în- 
oassare s’au luat măsurile de lipsă.

Vasiliu Teaca, învățător în F.-Touț, a 
ținut prelegere despre „Introducerea în 
cele 4 operațiuni fundamentale1*,  la care 
unii din membri, făcendu-șl observările di- 
dactioe, conferența esprimă mulțămită pro
tocolară prelegătorului. Tot asemenea șl-a 
esprimat mulțămită conferanța și față cu 
prelegerea din stupărit, ținută de v.-preșe- 
dintele G. Dudulescu. Era să țină prelegere 
din gramatioa română despre „Substantiv1* 
învățătorul Dem. Deao din Cociuba, dâr nu 
s’a presentat, ba nici nu șl-a scusat nepar- 
ticiparea.

Intre multele propuneri, aminteso pe 
a membrului Gavril Dudulescu, de-a se în
ființa în acest tract conferință „preoțâscă- 
învățătorescă**,  care propunere conferența 
o predă comitetului, ca împreună cu Rvds. 
dn. Petru jSmcîu, protopopul tractual, să o 
ia la desbatere. Președintele cetesce o co
respondență apărută în „Gazeta Transilv.1*,  
subscrisă de I. Costa, învățător în Inand, 
în care acesta, ocupându-se ou decursul 
conferenței adunărei generale a „Reuniunei 
învățătorilor gr. or. din Bihor1*,  tractul 
nostru îl ataoă pe nedrept, la ceea oe con
ferența rogă pe președinte ca să răs
pundă.

Ca âspețl am avut pe d-nii preoți 
Leuouța din Olcea; Cotuna din Giuntu- 
haza; Marchiș din Cărând și d-1 teolog 
abs. Bulcu din Coroiu.

Rvds. dn. protopop, fiind ocupat în 
comitetul protopopeso, n’a putut să ne 
ajute cu sfaturile sale părintesci în decur
sul acestei couferențe.

G. D.

SOIRILE DILEI.
13 (25) Octomvre.

Zăpada, ce a cădut cjilele treoute în 
părțile nostre, s’a estins și în părțile Si
biului, Clușului, Devei, cum și în unele 
părți ale Ungariei, dâr nicăirl în măsură 
așa mare ca în părțile nostre. In România, 
mai ales în părțile muntose, încă a nins. 
La Predeal zăpada era așa de mare, încât 
a pricinuit și unele întârcjieri de tren. Din 
PitescI ni-se sorisese, că acolo viile, încă 
neculese, steieau acoperite de zăpadă. De 
vre-o două dile în părțile nostre avem 
ârășl timp plăcut și destul de cald.

—o—
Sortea ocnarilor di a Uiora. Despre 

sortea muncitorilor din ocnele de sare dela 
Mureș-Uiora, despre cari am scris mai de 

multe-orl, primim o nouă corespondență, în 
care ni-se spun următorele : încă în 18^3 
muncitorii simțindu-se neîndreptățiți din 
partea mai marilor lor, înaintaseră o cerere 
la ministeriu, în care de-o parte se plân
seră în oontra mai marilor, aousându-i pe 
aceștia cu mai multe abusurl, înșelăciuni 
și fărădelegi, âr de altă parte cereau să li-se 
îmbunătățâscă sârtea, mai ales că și ■ veni
tele ocnei au crescut dela 200,000 fl. la 
an, cât aduceau odată, la trei milione fl. 
De șâse-orl au fost șâse delegați ai oona- 
rilor la fostul ministru Wekerle, care tot- 
deuna li-a promis, dâr n’a făcut pentru ei 
nimic. Ocnarii au continuat și mai departe 
cu plângerile și arătările făcute contra mai 
marilor lor; urmarea a fost, că în fine mai 
marii ocnei au pedepsit pe cei 6 delegați 
cu scoterea lor din post și perderea pentru 
tot-dâuna ? tuturor drepturilor, ce le au 
ocnarii din Uiora, âr pe alțl 40 de inși 
i-au pedepsit cu subtragerea din benefioiu 
și degradare în rang. Ocnarii au protestat 
mai departe; a venit în două rânduri câte- 
o comisiune dela ministeriu și în urma cer
cetărilor acestora toți mai marii oonelor 
din Uiâra fură mutați la alte oone. Comi- 
siunea de-a doua, trimisă sub actualul mi
nistru de finanțe, după o înceroare de 8 
ore, văcjând, că nu-i pote face pe ocnarl să 
se lapede de cei 6 delegați ai lor, atât de 
aspru pedepsiți, a trebuit să ridice pedâpsa 
și să pună ârășl pe cei șâse delegați în 
tote beneficiele, ce le aveau înainte. Cu 
asta însă ocnarii nu sunt mulțumiți. Faptul, 
că mai marii ocnei au fost transferați, do- 
vedesce, oă ei au fost vinovațl, și că plân
gerile ocnarilor au fost întemeiate. Din 
oontră însă, faptul, că ocnarii pedepsiți au 
fost iertați și puși în posturile lor, arată, 
că ei au fost nevinovațl. De aceea ei sunt 
forte amărîțl pentru-că au suferit fără de-a 
se sci viuovațl și fără de a fi despăgubiți 
pentru daunele avute în timp de doi ani 
prin perderea postului. — ț)i-i dreptate un- 
gurâscă și dă-i pace !

—o —
Jude la Cnriă. D-1 Ioan Mezei, jude 

la tabla r. din Clușiu, este numit jude su- 
plent la Curia în Pesta, unde îșl va ocupa 
dilele acestea noul său post. „Kolozsvâr1* 
dice, oă prin depărtarea din Clușiu a d-lui 
Mezei, Tabla pierde un jude distins, forte 
sîrguitor și cu esperiențe multi laterale.

—o —
Coleră în Gaiiția. După raporturile 

oficiale, în <jiua de 22 Octomvre n. o. s’au 
îmbolnăvit în Galiția de coleră 3 dmenl, 
dintre cari doi au murit, âr unul s’a însă- 
năiosat. Snb cercetare medicală erau în 
acea di 24 bolnavi de coleră.

—o—
„Picnic.**  Tinerimea universitară ro

mână din Cluș invită la picnicul, ce se va 
da Joi în 7 Novembre n. o. în sala hote- 
lui „Central1* din Clușiu. începutul la 8 
ore sâra. Contribuiri marin’mose se primesc 
cu mulțămită și se vor chita în publi
citate.

mea a prostă, că pământul să fiă mai gras 
pe lumea asta, că el ne dă tote bunătățile 
pe cari le avem.

— Așa este, răspunse Boerul.
Acum dise bogătașului âră:
— Ce alârgă mai iute pe lumea asta?
— Armăsarul meu, cucone, răspunse 

bogătașul, că alergă peste văi și dâlurl, când 
îi dau drumul, de nu-i vedl copitele.

— Apoi de, cocone, capul meu nu 
mă duce așa departe, fără decât dau soco- 
telă, că nimic nu alergă așa de iute ca 
gândul, răspunse și săracul.

— Tu ai dreptate. Cela aiurâză.
In cele din urmă mai întrebă odată 

pe bogătaș:
— Ce este mai bun pe lumea asta?
— Nimic nu este mai bun pe lumea 

asta, milostive stăpâne, răspunse el, ca ju
decata cea drâptă a Măriei tale.

— Eu, boerule, cu prostia mea mă 
duce gândul să cred, că nimic nu e mai 
bun pe lumea asta, ca Dumnedeu, care ne 
sufere pe lume cu tote răutățile nostre.

— Adevărat, așa este, dise boerul.

Și întorcându-se cătră bogătaș adăogâ:
EșI afară, țăran viclen și mojic, ce 

ești, sâu pui acum de-țl trage la tălpi atâta, 
cât nu poți duce!

Bogătașul eși cu coda între pici ore.
Și chemând mai aprope pe sărac, îl 

întrebă cu un graifl. blăjin:
— Spune-mi, bre omule, cine te-a în

vățat pe tine să răspundl așa de potrivit, 
căci din capul tău ăla sec nu cred să fi 
eșit cuvinte înțelepte.

Bietul sărac se cam codea. Nu-i venea 
să spue drept, de târnă să nu pățâscă ceva. 
•Dâră dâcă se vădu încolțit, spuse tot ade
vărul precum era.

Atunci boerul, mirându-se în sine de 
iscusința fetei săracului, îi porunci ca a 
doua di să vie cu fata la curtea boerâscă. 
Ea să fiă nici îmbrăcată, nici desbrăcată, 
nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici 
pe lângă drum.

Cum audi săracul unele ca acestea, 
începu a se boci și a se văicăra de nu-ți 
venea să-l mai audi, și se întorse la ai săi.

Fata cea mare când aucli cele ce îi 
spuse: Nu te teme, tătucă, îi dise ea, că i 

viu eu lui de hac. Numai să-mi cauți două 
mâțe.

Cum se făcu diminâță, fata aruncă pe 
dânsa un volog (plasă), luă mâțele la sub
țiori, încăleca pe un țap și plecă la curtea 
boierâscă.

Mergând ast-fel pe drum, ea nu era 
nici călare, nici pe jos, oăcl îi da de pă
mânt când un picior când altul, țapul fiind 
pitic; umbla nici pe drum, nici pe lângă 
drum, căci țapul nu ținea drumul drept. 
Aci trecea pe lângă câte un gard să apuce 
câte vr’un lăstar dela vr’un pomișor; aci 
trecea de cealaltă parte. Nu era nici îm
brăcată, nici desbrăcată cu vologul arun
cat pe dânsa.

Și așa, cu chiu, cu vai, ajunse la cur
tea boerâscă. Când o văcjură boerul și omenii 
curții, venind așa, încremeniră. Boerul, vecjl, 
nu voia să se dea rămas, și porunci să dea 
drumul la doi zăvoi, ce-i ținea la curte în 
lanț. Aceștia, cum vădură alaiul, cu care 
venea fata săracului, se repediră la dânsa, 
dâră ea dete drumul îndată mâțelor, și ză- 
voii se luară după dânsele, âră fata săra

cului ajunse la scara boerâscă așa precum 
îi poruncise boerul.

Vădend și acâstă iscusință a fetei, 
boerul n’avu încotro, și fu nevoit s’o pri- 
mâscă. Atunci porunci să o fereduâscă (să 
o îmbăieze), o îmbrăcă cu nisoe haine ca 
de mirâsă și hotărî să o dea după un fe
cior, ce-1 avea boerul pe lângă dânsul, care 
îl slujea cu credință.

După ce o vădu boerul curățită și fer
chezuită ca o mirâsă, și cum avea ea și pe 
vino încoce, i-se păru mai frumosă de cum 
era atunci; ce-i abătu lui, că pofti să o 
aibă el de nevastă, mai cu sâmă că era 
burlac, și se cunună cu dânsa. Mai înainte 
de a se cununa, boerul dise densei: eu te 
iau de soțiă; dâră să sci, că tu n’ai voiă 
să judeci nicl-odată fără de mine. Ea primi.

După ce trecu cât trecu dela cununia 
lor, boerul se duse odată în trâba lui pe 
moșiă. In lipsa lui veniră doi țărani cu o 
prigonire la curte. Aflând, că boerul nu 
este acasă, și vădend pe cuconița într’un 
cârdac, ei începură să se jeluiască la dânsa. 
Ea asculta și tăcea.
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Bin causa sf. sărbători de mâne 
numerul de Duminecă apare cu o di mai 
înainte.

Un Român în luptă cu un taur. Din 
Bistrița se sorie, oă în târgul de vite, ce 
s’a ținut acolo în cursul acestei săptămâni, 
s’a petrecut o scenă grozavă. In urma mă
surilor luate de primăriă, un tânăr român 
voinic și bine făcut din comuna Borgo-Mtj- 
locenl dusese la târg la Bistriță taurul sa
tului. Puternioul taur, pe care tînărul voi
nic îl dusese la târg mai mult cu sila, 
după ce ajunse în piâța de vite începu a 
se lua după vaci și a răcui puternic, așa 
că lumea din târg înspăimântată o luă la 
fugă care înoătrău a putut. Tînărul îșl în
corda puterile ca să stăpânâscă taurul, âr 
după ce văcju, oă nu merge altfel, lua bâta. 
Când primi prima lovitură, taurul se înfu
ria, începu să răcnesoă grozav și să arunce 
pământ cu cornele, apoi se aruncă cu tur
bare asupra voinicului. Acesta făcu cățl-va 
pași îndărăt și apoi se aruncă ca un leu asu
pra taurului. In primul moment tînărul eși 
învingător, căci strajnioele lovituri aplicate 
de el în oapul taurului, îl făcură pe acesta 
să se retragă, fiindu-i botul podidit de 
sânge. In timpul acesta voinicul făou 
câți-va pași, voind să se refugieze; dâr în 
momentul următor taurul se reculese și cu 
ochii scăldațl în sânge se aruncă din nou 
după voinic. Acesta se reîntorse și începu 
din nou lupta, dâr abia a apuoat să mai 
dea o lovitură strajnică în capul sălba
ticului dobitoc și în momentul următor 
taurul îșl împlântă cârnele în pântecele tî- 
nărului, pe oaie de două-orl îl aruncă în 
aer, âr când căcju la pământ, era sfâșiat 
în buoățl. Sălbaticul taur se aruncă apoi 
cu piciorele asupra lui și după ce-1 făcu 
praf, o luă la fugă. Cadavrul sdrobit al 
voinicului fu transportat acasă la Borgo- 
Mij locenl.

— o —
Școla de pomi a d-lui Ladislau Ungh- 

vâry din Czeglâd, pe care o anunțăm din 
nou pe pagina din urmă este după cum 
ni-se scrie una dintre cele mai bogate 
scole de pomi din Ungaria, având o estin- 
dere de 121 jugăre cu o mulțime de po- 
mișorl frumoși, sănătoși și de soiul cel mai 
nobil, de unde la comande se trimit bine 
pachetațl și pentru prețuri moderate. Scola 
de pomi a lui Unglivâry e pe pământ humos, 
ceea ce face, oa pomișorii să se prindă mai 
ușor. La cerere se trimite gratuit catalogul 
cu soiul și prețurile pomișorilor.

-o —
Confetâriă. Văduva Frida Montaldo a 

desohis ârășl confetăria sa în strada „Mihail- 
Weissu No. 11.

NECROLOG. întristata sofiă și copiii 
cu adânoă durere fac cunoscută încetarea 
din viâță a iubitului lor soț și părinte 
lacob Zorea, notar în pensiune, magistru 
postai, președinte al comitetului paroohial 
și membru la mai multe reuniuni oultu- 
rale eto., decedat în fliua de 12 (24) Oc- 
tomvre c. în etate de 63 aul, și rogă pe 
amici și cunosouțl a asista la serviciul fu
nebru, ce se va oficia Sâmbătă îu 14 (26) 
Octomvre la orele 2 p. m., âr rămășițele 

pământescl se vor depune spre veclnica 
odihnă în oimiterul bisericei gr. or. din loc.

Vlădenl, în 12 (24) Ootomvre 1895.
Fiă i țărina ușoră și memoria binecu

vântată !
Beveica Zoreau. Steblea, ca soțiă; lacob Zor

ea, paroch și soția Maria n. Proca\ Moise Micu 
paroch și soția Maria Zorea; loan Ințu, 
paroch și soția Susana Zorea; loan Vodă, 
notariu cercual și soția Beveica Zorea, ca 
fiu, gineri, fiice, număroșl nepoți și nepâte.

Cheile și poporul.
S’a constatat și se constată la 

diverse ocasitm, că poporul nostru 
a slăbit mult în simțul seu religios 
și moral. S’a accentuat și se accen- 
tu6ză de-asemenea, că în urma con
sumării peste măsură a beuturilor 
spirtubse, poporul sărăcesce și de- 
genereză în mod, ce pune pe se- 
riose cugete inimile, cari îl iubesc 
și simt deopotrivă durerea și amarul, 
ce-1 trage în urma vitregei lui sorți.

Ei bine, nu se pote trage Ja 
îndoălă, că unul dintre cele mai pri- 
mejdidse mijlăce, care dă mai vîrtos 
ocasiune poporului de-a se demo- 
ralisa și de a-șl însuși o mulțime 
de scăderi, sunt clăcile îndatinate la 
noi Românii.

Obiceiul de a da, seu face clacă 
avea la început un scop creștinesc. 
Prin clacă se tindea la ajutorarea 
dmenilor săraci, — a văduvelor să
race și a neputincioșilor.

Ca orl-ce lucru bun și crești
nesc însă, așa și claca a fost și este 
stricată în intențiunile ei de spiritul 
de ac|î al timpului. Din mijloc de 
ajutor pentru cei lipsiți, claca a de
venit un abus revoltător, un canal 
de corupțiune păcătosă. Pe când la 
început dmenii cu adevărată inimă 
creștinăscă și conduși de principiul 
iubirii de-aprăpelui se adunau în 
grupe mai mari său mici în cjile de 
sărbători mai neînsemnate, ca prin 
munca mânilor să ajute pe cei ne
putincioși ; pe atunci astăcjl clăcile 
au luat o direcțiune contrară, au 
început a se ține chiar și în dil0 de 
sărbători mai mari, ca d. e. la Sf. 
George, Ja Nascerea Sf. Ion Bote
zătorul, la Schimbarea la față etc. 
etc., ba în multe locuri chiar și 
4iua Domnului nu se mai respectă, 
nu se mai deosibesce de celelalte 
dile de peste săptămână. In loc, ca 
creștinii se mărgă la biserică și se 
se roge, ei s'adună în alaiu și' în 
frunte cu lăutarul satului, amețiți 
de rachiul puturos al Ovreiului, 
merg la clacă în chiote și sbierete, 
ce-țl inspiră și compătimire și in
dignare.

Sciut este, că aeji clăcile se fac 
mai ales Ja aceia, cari dau destulă 

beutură și mâncare. Urmeză dăr în 
mod firesc, că poporenii cu ceva 
stare mai bună, independenți și mai 
bine cugetători, văfiend aceste abu- 
suri, îșl <4ic în inima lor adese-orl: 
dăcă a lucra în clacă la cei avuți 
nu este păcat, atunci cu atât mai 
vîrtos nu pbte fi păcat a lucra pen
tru mine, omul sărac. Pote pretinde 
cineva în astfel de împrejurări o 
altă judecată dela el?

Fără a fi cine-va pesimist, pdte 
să-și închipuescă, că în astfel de îm
prejurări, cailele de sărbătore și ru
găciunile creștinescl au să devină, 
dăcă nu au devenit deja, ceva de 
prisos la massele poporului, er cre
dința în Dumne4eu o mască a vi- 
țiului. De altfel vedem chiar astăzi, 
că în cele mai multe părți biseri- 
cele nbstre sunt aprope gole de po
por în Dumineci și sărbători.

Dăcă va fi observat cine-va de 
aprdpe clăcile, de sigur, că se va fi 
convins pe deplin, că dintre cei ce 
merg la clacă, majoritatea o for- 
măză aceia, cari ori că se tem de 
prigonirea domnilor, ori că sunt con
duși de pofta de a bea. Sera, când 
vine rândul să-și petrâcă și să pri- 
mâscă răsplata în mâncare și beu
tură pentru serviciul făcut, unii bâu 
pentru-că-i de cinste, âr alții bâu 
din răsbunare, ca încai să merite 
plata, ce ar fi trebuit s’o capete. 
Și fiind-că la astfel de ocasiuni 
beutură este din belșug, fiă-care moș, 
babă, tată și mamă îșl satură ne- 
poțeii și copilașii — cari se string 
cu grămada — cu rachiul puturos 
și învitriolat al Ovreului.

Băeții, cari ar trebui să âmble 
la sculă și biserică, după-ce sunt pe 
jumătate amețiți, trebue să audă și 
să învețe cuvintele cele mai înjosi- 
târe, cari se esprimă prin cântecile 
triviale la astfel de ocasiuni. Aces
tea produc mai târdiu în inima și 
sufletul nevinovat al băiatului cugete 
neoneste și aplecări din frageda etate 
spre corupțiune.

Din aceste și din alte conside- 
rațiuni se vede destul de lămurit, 
cât sunt de stricăciose clăcile așa, 
cum se fac ac|i.

Preoții și cărturarii noștri dela 
sate n’au deci o chiămare și dato- 
rință mai sântă, decât a-și da tâte 
ostenelele pentru stîrpirea acestui 
obiceiu, devenit fârte primejdios din 
punct de vedere religios, moral și 
chiar național.

S’a audit accentuându se adese
ori din partea unora și altora, că 
poporul nostru îșl pierde mult timp 
din causa multelor sărbători. Cred 
însă, că pe contul și în paguba reli- 
giosității și a moralei nimeni nu va 
părtini clăcile în di de sărbătâre, ci 

va sfătui mai ales pe popor a nu 
sta în nelucrare în acele d^0 de 
peste an, cari deși nu sunt sărbători, 
totuși nu fac alt-ceva, decât se 
adună prin cârciume la beutură și 
șed de-alungul stradelor, d. e. Jcile 
dela St. Pasci pănă la Rusalii, 
dilele pentru paseri, pentru stri- 
goice ș. a.

DesvățațI pe popor dela clăci, 
dâcă vreți, ca imoralitatea și corup- 
țiunea să nu prindă rădăcini tot mai 
adânci în păturile lui și să nu-1 con
ducă la ruin material și moral tot
odată. H.

SOIRI ULTIME.
„Kronstădter Tageblatt" pri- 

mesce o telegramă, în care se di005 
că Ministrul de interne unguresc a 
ordonat, că conducetorii de matricule 
pot scrie în matricule pe lângă numele 
de botez în limba maghiară și traducerea 
acestui nume în limba părinților etc.

Literatură.

pilele acestea a apărut în Tipografia 
A. Mureșianu: Gramatica Liiubei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Stil.) întoomită in două cursuri 
couoentrioe pentru șoolele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școla, pentru șoola de repe- 
tițiune, de adulțl, șoole civile eto. Editura 
autorului. Recomandăm acestă oarte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pâte procura dela autor ou prețul de 
30 cr.

*
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fi. 
Tot de aoelașl autor a apărut piesa „Blu 
desperați'1, pentru oor bărbătesc. Prețul 
30 cr.

Luxul.
De când o parte însămnată' a 

poporului nostru a început să-și pără- 
sâscă portul său strămoșesc național, 
audim adese-orl ridicându-se glasuri 
de durere și mâhnire în contra luxului, 
audim blăstămând pe urzitorii lui, 
plângendu-se de tristele urmări ale 
acestuia și înjurând pe neguțători, 
cari din lăcomia de câștig âmplu 
satele și orașele nâstre cu diferiți 
articoll „de lux“, pănă mai ieri alal
tăieri cu totul necunoscuți în fami
liile nâstre, mai ales la cele dela 
țâră.

Ce este luxul? — Preferința, ce 
o dăm lucrurilor netrebuinciâse, cari 
servesc numai plăcerilor măestrite. 
Montesquieu, unul din cei mai renu- 
miți legiuitori ai vecurilor, dice des
pre lux următdrele:

Unul disc: aveam să mă duc pănă în 
cutare loc, însă o rotă dela căruță mi-se 
stricase. Nu mai puteam înhăma âpa la că
ruța cu trei rote, mai cu sâmă, că era a 
făta. Atunci m’am rugat de vecinul meu, 
ăsta care e de față, să-mi împrumute el o 
rotă. El, ce e drept, a sâră mi-a împru
mutat rota, ce i-am cerut, cu gând ca adl 
pănă în diuă să mă duo la trâba mea. Gând, 
ce să vedeți cinstiți boerl ? astă nopte mi-a 
fătat epa un mânz.

Țăranul cel cu rota îi tăia cuvântul J
și cjise și el: Nu-1 credeți, cuconă, să vă țiă 
Dumnedeu! Rota mea a fătat manzul.

Oucona asculta din cârdac și tăcea.
Țăranii așteptară ce mai așteptară, și 

decă vădură că cucona nu le face nici o 
judecată, întrebară:

— Da unde-i dus boerul, cucână?
— Ia s’a dus, răspunse ea, să vadă 

un lac de mălai, ce-1 avem pe marginea 
unui iaz, că în tote nopțile es broscele din- 
tr’ânsul și mănâncă mălaiul.

Țăranii se uitară lung și plecară. Ajun
gând la porta ogrăclii boerescl, ei începură 
a se întreba unul pe altul:

— Că ce fel de vorbă fu aia a cu- 
conei, mă nevastă? cum se pote broscele 
să mănânce mălaiul?

Ce se sfătuiră ei, ce vorbiră, că nu
mai se întorseră să întrebe pe cuconă, ce 
vorbă fu aia.

Decă veniră dinaintea cerdacului eră, 
prinseră a întreba:

— Da bine, cuconă, că ce să fiă vorba 
ce ni-ai spus’o ? Pote-se ca broscele să 
mănânce mălaiul?

— Nu sciu dâcă broscele pot să mă
nânce mălaiîi, au ba, răspunse cucona; dâră 
sciu, că rota nu pote să fete mânzl.

Tocmai atuncea îșl veniră și țăranii 
de acasă. Acum înțeleseră șiretenia vorbei 
cuconei, se mirară de atâta înțelepciune și 
se împăcară cum sciură ei mai bine.

Viind și boerul acasă, întreba:
— Cine a mai fost p’aicl în lipsa mea ? 

ce s’a mai petrecut?
— Ce să fiă? răspunse ea. Ecă, âcă, 

cine a venit și ecă, ce s’a întâmplat cu ei, 
și ce li-am dis eu.

Boerul cum audi, îi (fise: Fiind-că ai 

călcat făgăduiala și ai judecat fără mine, 
nu mai putem trăi amândoi. Ia-țl ce pof- 
tescl dela mine și ce-țl este mai drag în 
casa mea, și să te duci la tat’tău acasă.

Cucona tise: Vorbele tale, bărbate, 
sunt sfinte pentru mine, pentru-că de aceea 
bărbatul este bărbat. Nu sunt vinovată în
tru nimic, căci n’am judecat pe acei jelui
tori, ci li-am spus numai unde este stă
pânul lor. Der dâcă D-ta găsescl cu cale 
să mă gonescl, eu mă supun, fără să câr
tesc, și-ți mulțumesc încă din adâncul su
fletului pentru bunătatea, ce ai de a mă 
lăsa să-mi aleg, ce mi-e mai drag din casa 
dumitale. Un lucru te mai rog, fiind-că 
mă gonescl, lasă-mă să mă mai veselesc 
odată și eu în casa domnului meu și băr
bat. Dă o masă și chiamă pe prietenii noș
tri și cunosouțl să petrecem împreună și 
să ne chefuim pentru cea din urmă oră.

Boerul se îndupleca, și porunci de 
făcu o masă d’alea înfricoșatele, unde chema 
prietenii și pe cei mai de aprope ai lor. 
Șecjură, se înveseliră și se chefuiră cât le 
cerură inima. Cucona însă tot îndesa pa

harele boerului, și el le tot bea. Și mai 
dete unul și încă unul, pănă îl făcu cuc. 
Se îmbăta boerul de se coclise turtă. Atunci 
și cucona îl ia frumușel la spinare, fără să 
mai simță boerul ceva, și-l duse la tată’său 
acasă, unde îl puse pe cuptor de dormi 
pănă se treeji.

A doua di, când se deștepta, boerul, 
vădându-se în ast-fel de hal, întreba unde 
se află! Cucona îi răspunse : La tata acasă. 
Când m’ai gonit dela D-ta mi-ai dat voiă 
să iau din casa dumitale, ce mi-o fi mai 
drag. Aceea am și făcut. Nimic nu mi-a 
fost mai drag de cât bărbatul. Nu cred 
să mă ții de rău pentru-că mi-l’am luat.

Când audi boerul asemenea vorbe cu 
noimă, se gândi ce se gândi, apoi răspunse:

Aidem, nevastă, acasă, și să trăim ca 
în sîn de rai; acum pricep eu ce odor de 
femeiă am dobândit.

Și m’am suit pe o șea.
Și am spus’© așa.
M’am suit pe o rotă.
Și am spus’o totă.
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Luxul stă tot-deuna în propor- 
țiune cu neegalitatea avuțiilor. Decă 
în vre-un stat avuțiile ar fi împăr
țite de-opotrivă, atunci luxul n’ar 
exista nici decât, pentru-că el se în
temeiază numai pe comoditățile, ce-și 
face cine va, punând, ca se lucreze 
alții pentru densul. Ca averile se 
pâtă rămâne reîmpărțite în mesură 
egală, ar trebui o lege, care să dea 
fiă-căruia numai atâta, cât îi sunt 
trebuințele fisice. Având cine-va mai 
mult, unii vor cheltui, alții vor câș
tiga, er de aici va urma neegalitatea.

Se cjicem, că trebuințele fisice 
ar face o anumită sumă: o sută, o 
miie etc. Atunci luxul acelora, cari 
cheltuesc numai cât le trebue, va fi 
zero, er luxul aceluia, care ar ave 
îndoit, decât ceea ce îi trebue, ar fi 
1, al aceluia, care ar ave îndoit, de
cât ceea ce nu i trebue neapărat, ar 
fi 3; er când ar ave cine-va de doue- 
orl pe atâta, luxul lui ar fi 7, așa 
încât punend, că avuția celui ce ur- 
meză ar fi tot-dâuna îndoită, pe cât 
este a celui dintâiu, luxul ar cresce 
tot îndoit, plus o unitate în progre- 
siunea de 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

Considerând luxul diferitelor po- 
pore în asemănare unele cu altele, 
acesta resultă în fiă-care stat dela 
măsura, ce dă neegalitatea averilor 
între concetățeni și neegalitatea de 
avuții ale diferitelor state.

Luxul stă în proporțiune și cu 
mărimea cetăților și mai vîrtos cu 
a capitalei din cutare țeră. Cu cât 
mai mulți âmeni se află la un loc, 
cu atât vanitatea (deșertăciunea) e 
mai mare și simt în ei pofta nebună 
de a-se distinge și ilustra prin lu
cruri de nimic. Dăcă locuesc îm
preună omeni atât de mulți, încât 
•cea mai mare parte nu se cunosc 
unii pe alții, atunci pofta luxului se 
îndoesce, pentru-că ei prind speranță 
mai mare de-a înșela ochii lumei, 
de a amăgi prin frumseța îmbrăcă
mintei. Luxul dă acestă speranță, și 
fiă-care ține să se îmbrace mai fru
mos și mai bogat, decât acei ce sunt 
mai pe sus ca densul.

Acestă silință nebună de a-se 
•distinge, face, ca toți se fia egali, 
seu cu alte cuvinte, fiă-care să fiă 
egal în lux cu cei ce-1 înconjură. 
Voind fiă-care a atrage ochii lumei 
^isupră-și, ajung la urmă de nu se 
mai pot distinge unii de alții — în 
lues.

Din t<5te acestea resultă în mod 
firesc o greutate și o bolă generală. 
Cei ce sunt mai distinși în vre-o 
profesiune, cer prețul, care le con
vine pe manufactured lor; talentele 
mai mici urmeză esemplul lor, și 
;ast-fel înceteză de-a mai fi armoniă 
între trebuințe și mijlâce.

E regulă generală, că în state 
;să nu fiă lux nici decum. Cu cât în- 
tr’un stat va fi lux mai puțin, cu 
atât acel stat este mai perfect. Ro
manii în vecurile dintâiu nu sciau 
nimic de lux, ăr în republicele, în cari 
egalitatea nu s’a pierdut chiar de 
tot, spiritul de comerciu, iubirea de 
muncă și de virtute face, ca fiă-care 

■se pbtă și fiă-care sivre a trăi numai 
din averea propriă.

In măsura, în care luxul seîncuibă 
într’un stat, în aceeași măsură spiri
tul comun se întârce spre interese 
particulare. Cetățenilor, cari nu cer, 
decât cele trebuinciâse, nu le rămâne 
de-a dori alt-ceva, decât mărirea pa
triei și a lor propriă. Er un suflet 
corupt prin lux are o mulțime de 
.alte dorințe. Indată-ce Romanii s’au 
corupt prin lux, dorințele lor erau 
maniace, ceea ce se pâte judeca și 
•din prețurile fabulbse, ce dedeau ei 
pentru unele lucruri. 0 cană de vin 
de Falerno, d. e., se vindea cu o sută 
denari romani; o lădiță cu carne 
•sărată din Pont (Asia mică) costa 
.patru sute de denari.

In monarchii avuțiile, fiind forte 
neegal împărțite, urmeză neapărat, 
ca luxul încă se prindă rădăcini 
afunde în classele sociale. Decă în 
monarchii, bogății n’ar cheltui mult, 
săracii ar trebui să moră de fâme. 
Avuțiile mari le-au adunat unii prin 
aceea, că au luat dela alțl concetă
țeni ai lor, urmeză neapărat, ceea 
ce au luat se dea îndărăt prin aju
torul luxului. De aci urmeză, că esis- 
tența unui stat monarchic e condi
ționată mai mult seu mai puțin dela 
lux, adecă luxul trebue să se lățescă 
peste tot, începând dela muncitor 
pănă la meseriaș, neguțător, nobil, 
funcționar, aristocrat, arendaș și prin
cipe, căci fără lux totul ar fi pier
dut, adecă unii s’ar îneca în unsâre, 
de bogați, ce sunt, er alții ar geme 
în sărăciă și golătate, ar comite fur
turi, omoruri — și legile ar deveni 
ilusorii.

In cailele nâstre luxul pentru un 
popor sărac este ruin și mârte si
gură ; din contră, pentru un popor 
număros, bine crescut, deprins la 
tot felul de industriă, este mijlocul 
de a-se înavuți și întări tot mai mult, 
— se înțelege, că pe socotela popâ- 
relor, cari cumpără dela densul.

T.

Lucrul câmpului.

Nici o classă a societății ome
nesc! nu are lucrul împărțit așa ne
potrivit, ca plugarul. Aprâpe o ju
mătate de an, cât ține ierna, plu
garul nu are alt lucru, decât în
grijirea vitelor și a celor trebuin- 
ciose pentru economia casnică; în
dată ce se desprimăvereză însă, se 
începe și lucrul câmpului mai cu 
de-adinsul. La început în măsură mai 
mică, cu aratul și sămănatul, după 
aceea în măsură tot mai mare, pre
cum se înmulțesc și lucrurile: sapă, 
câsă, ogor, secere și celelalte.

Pe când meșteșugarul își păte 
face lucrul său în tătă fliua: iărna, 
vera, pe ploie ca și pe timp frumos, 
pe atunci plugarul pote lucra la câmp 
numai pe timp frumos. De aci ur
meză de multe-ori întârejierea cu lu
crul câmpului când întră ploi înde
lungate ; de aci apoi și opintirea lui 
de a-și îndoi puterile, ca se săver- 
șescă și aceea, ce pe timp urît nu a 
putut săvârși.

Lucrul câmpului este singurul 
isvor de câștig a plugarului român. 
Și deși ei nu-1 prețuesc în bani, to
tuși când pierde câte-o 4i așa de geba, 
îl aucjim cjicend: „țflua asta nu ași 
fi dat’o pe mult“.

Și în adevăr așa este. De câte- 
ori nu se întâmplă, ca lucrul de o 
4i să nu-1 mai poți săvârși în cjiua 
următăre, fiind-că te chiamă altele 
mai grabnice, seu fiind-că au intrat 
ploi îndelungate și altele.

Am 4ia, lucrul câmpului este 
singurul isvor de câștig al plugari
lor noștri. Acâsta o înțelegem așa, 
că ei numai cu ajutorul brațelor lor 
și cu puterea vitelor pot să-și câș
tige cele de lipsă pentru nutremânt 
și îmbrăcăminte. Decă ici colea se 
mai păte face încă câte-o cărăușiă, 
câte-o orgiă — două de lemne și al
tele, apoi acestea sunt nisce venite 
fârte rari.

Tocmai fiind-că plugarii numai 
cu ajutorul brațelor lor și cu puterea 
vitelor pot să-și câștige cele de lipsă, 
trebue ca pe acestea să le pună în 
lucrare cu multă pricepere și băgare 
de semă, ca lucrul lor să fiă mai 
spornic și rodnic.

In privința acesta tăte comu
nele nâstre Bunt pline de pilde bune 
și vrednice de urmat, deărece în tote 
aflăm plugari harnici, cari de când 

se cunâsce de <4iuâ și pănă când în- 
sereză, nu se mișcă dela lucrul câm
pului ; aflăm plugari, cari deși în ti- 
nerețele lor au fost săraci, prin lu
cru și străduință neobosită au ajuns 
la bătrânețe ămeni cu stare și avere 
frumăsă.

Der ceea ce ne a îndemnat să 
scriem acestea este împrejurarea, că 
unii din plugarii noștri au început 
a părăsi hărnicia străbună și a se 
deda cu o vieță mai comodă și trân- 
dâsă.

Urmările se pot vede pretutin- 
denea. Copii rămași cu averi fru- 
mâse dela părinți le prăpădesc în 
decursul câtor-va ani, er ei ajung 
mai pe urmă, ca să cerșescă de pe 
la aceia, cari mai înainte pâte au 
fost servitorii părinților lor.

Unii omeni mai cu stare nu prea 
au datina de a pune pe copiii lor de 
tineri la lucru, ca să nu se prea obo- 
sescă, ci mai bine duc lucrători streini. 
Crescând ei așa, se dedau, ca și când 
sunt mari tot alții să lucre pentru 
ei, er ei să perdă timpul în petre
ceri și trândăviă, cari mai târziu se 
sfîrșesc în deobște cu risipirea între- 
gei averi părintesc!.

In privința acesta ar pute lua 
unii dintie plugarii noștri pildă bună 
dela conlocuitorii Sași. Aceștia pun 
la lucru nu numai pe copii, fiă ei 
cât de bogați, ci chiar și pe femeile 
lor. Ast-fel putem vede de multe-ori 
pe femeile de Sas alăturea cu ser
vitorii, arând tâtă 4,ua la câmp, pe 
când la femeile nâstre așa ceva poți 
afla numai ici-colea, ca un lucru 
rar. Urmarea acestei bune deprin
deri este bine-făcetâre pentru popo
rul săsesc, deârece la ei s’a adeve
rit, că se păstreză averile timp mai 
îndelungat, din nem în nem, er nu 
ca la noi.

Când ar fi, ca la poporul nos
tru să aflăm numai ici colea aseme
nea deprinderi rele, ne-am mai mân
gâia cu proverbul„Nici o pădure 
fără de uscături". Der aflăm chiar 
comune întregi, cari părăsesc pe în
cetul bunele deprinderi străbune: de 
a-se scula odată cu rânduneua la 
lucrul câmpului și de-a întră în sat 
odată cu însăratul.

Parte, pentru-că noi, cei de as- 
tă4i, ne-am dedat a lucra mai cu 
cap, seu rațional, cum se dice, mai 
cu spor și mai domol; parte, pentru- 
că și mulțimea mașinilor de săpat, 
sămănat și altele ni-au mai ușurat 
lucrul: nu mai lucrăm atâta, ca pă
rinții și străbunii noștri, cari lucrau 
nu numai pentru ei, ci mai făceau 
și câte 2—4 4’1® în săptămână clacă 
domnului pământen.

Precum mândria și petrecerile 
au făcut pe unii dintre plugarii noș
tri, ca să-și pună moșia zălog, pe la 
bănci și cămătari, er ei să plătescă 
an de an carnete pipărate, de multe- 
ori numai pentru îndestulirea unei 
pofte de nimic și trecetâre, așa au 
ajuns pe multe locuri unii plugari, 
ca lenevirea dela lucrul câmpului să 
o plătescă fârte scump, tot cu bani 
scoși de pe la bănci.

înțelegem aci o parte a pluga
rilor noștri dedați a durmi și vâra 
pănă târ4iu, când începe musca a 
cânta, ca să nu se prea umple de 
rouă; cari sunt dedați a prân4i acasă 
domnesce, er la amedi a trage colea 
câte-un somnișor la umbră și de seră 
a se întârce de timpuriu acasă.

Că ast-fel de plugari nu lucră 
cu cap, acesta o înțelege ori și cine. 
Der pune-te de-i spune la care-va, 
că sciu, că ți-ai găsit nănașul,—„că 
dâră astă4i tot omul e domn pe pă
mântul și avuția sa“, die ei, der apoi 
e sciut, că domnia costă bani.

Da, 4®u. In loc să mergă toți 
plugarii noștri la sapă și secere, de 
când cântă rândunica, o parte merg 
numai pe la prân4, er când nu mai 

pot răsbi cu lucrul, duc lucrători pe 
plată, căci dâră: „Cine are barbă, 
4ie ei, trebue să aibă și briciu; cine 
are moșiă, trebue să și-o și lucre". 
Ast-fel de âmeni, se înțelege, că nu-și 
prea sfarmă capul cu întrebarea: 
cât pâte lucra un plugar harnic în- 
tr’o 41? De aceea voim să arătăm 
noi aci pe scurt o mică însemnare:

Un plugar harnic pâte săpa pe 
rânduri, după mașina de săpat, loc 
de trei ferdele pe 4b ceea ce la săp
tămână face loc de patru galete și 
jumătate; la secere pâte secera, fără 
să se încârde prea tare, câte 4—5 
clăi de câte 20 snopi pe 4b unde 
va fi holda bună, ceea ce într’o săp
tămână face 24—30 clăi de grâu. 
Și fiind-că seceratul ține pe cele mai 
multe locuri câte două săptămâni, 
așa un plugar harnic pâte secera în 
decursul unei veri pănă la 50 clăi 
de giâu.

întrebați, vă rog, iubiți cetitori, 
în tâte comunele, și decă veți afla 
un plugar, care în decurs de câți-va 
ani de-a rândul a făcut acest lucru, 
atunci numele aceluia e vrednic pu
blicat și luat drept pildă bună pen
tru toți. Ba că pe unii îi dâre mij
locul la secere, ba că în 4iua de as- 
tă4i numai Țiganii mai seceră, ba 
că la unii li-e - prea cald, ba că au 
de a face fânul, ogorul și altele, nu 
se prea îmbulzesc la secere, la toți 
li-ar trebui clacă. Odată numai ce 
aud, fiind-că ei nici nu prea merg 
pe la holde, ca să le vâdă, că acelea 
încep a se scutura. Atunci alergă în 
drepta și în stânga după secerători, 
pe cari îi plătesc adese-ori fârte pi
părat.

CunoSc chiar eu destule comune, 
cari cu brațele, de cari dispun, și-ar 
pute săpa și secera fără lucrători 
streini. Și cu tote acestea nu este 
an lăsat de Dumnedeu, în care se- 
cerătorii streini să nu scâtă cu pri
lejul seceratului câte-va sute de flo
rini din acele comune. De aceea ne 
4ic cu drept cuvânt plugarii înve- 
țați, că: „agonisim ca sălbaticii și 
cheltuim ca domnii".

I. Georgescu.

Vindecarea pomilor rupțl.
Am amintit, că din causa zăpeepi 

mari, ce a cătjut în părțile nostre pe la 
sfirșitul săptămânei trecute, mulțime de 
pomi și alțl arbori mari și mici s’au rupt 
sub greutatea zăpedii, pe oare ramurile, 
încărcate înoă cu fruneje, n’au putut’o su
porta.

Pagubele pricinuite în urma acesta la 
noi în Brașov și împrejurime sunt atât de 
mari, încât fără de-a le vedâ, abia ar pută 
să crâdă cineva. Păduri frumâse de brad, 
plantate de 10—15 ani și mai bine împre
jurul orașului nostru, s’au prăpădit așa de 
tare, încât vor trebui în mare parte să fiă 
plantate din nou. Bratjl mari și groși s’au 
rupt dela rădăoinl și s’au răsturnat unul 
peste altul, așa că pe unele loourl poți 
privi liber dela o margine a pădurei pănă 
la cealaltă, fără de-a vedâ, decât trunchi 
rupțl și abia icl-colo câte-un brad, ori alt 
arbor ciungărit. Plopi' înalțl s’au încovăiat, 
ajungând cu vârful aprope pănă la pământ, 
âr alții au eșit din rădăcini.

Grădinile de pomi au rămas, așa pi
când, ca și pârlite de foc. Unii pomologl 
mai isteți, prevăzând perieolul, au stat tot 
timpul, cât a cădut ninsârea, printre pomi, 
scuturându-i mereu de zăpadă, și prin acâsta 
li-a succes a-i mântui. In oele mai multe 
din frumosele nostre grădini însă, cari mai 
ales pentru Românii din suburbiul Soheiu 
formâză un isvor însămnat de câștig, abia 
a mai rămas pom, ale cărui crengi să nu 
fiă mai mult seu mai puțin rupte și desbi- 
nate, mulți pomi nobili și pretioșl însă s’au 
nimicit aprâpe cu totul. Pagubele sunt 
nespus de mari, căci va trebui să trâcă un 
șir lung de ani, pănă când pometul va re
veni în starea, în care a fost.
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Ca un mijloo de ajutorare pentru gră
dinarii păgubiți, împărtășim aci următorea 
reoetă, pe care ni-o comunică un concetă- 
țen de-ai noștri pe basa iDformațiunilor 
luate dela cei mai esperțl grădinari:

Pomii și peste tot arborii tineri rupțl 
se pot vindeca cu siguranță, deoă partea 
ruptă se așecjă la locul său, er în mijloc 
și afară pe ruptură se pune o alifiă com
pusă din 40°/o lut galben, 2Oft/0 var stins 
(topit), 2O°/o funingine de urloifi și 2O°/0 
gunoiă ars. împrejurul rupturei, arborul se 
legă apoi cu o pânză grâsâ și bine strinsă. 
Făcând altfel, se asigură, că pănâ în pri- 
măveră pomul va fi vindecat.

MULTE ȘI DE TOATE.

O coronă scumpă.

piarul frances „Laterneu spune, că 
Regele Carol al Portugaliei și-a trimis co
rona unui aurar din Paris, ca sâ facă la 
ea unele reparaturi. Corona acesta este 
cea mai scumpă dintre tote coronele lumei. 
Ea representă suma enormă de trei-clecl și 
două de milione de franci. După acâsta 
urmeză în preț corona împărătesei din Ru
sia, care represintă suma de două-spre-dece 
milione.

Corona reginei Victoria a Angliei e 
prețuită cu opt milione și se pote vede 
în orl-ce di pentru 60 bani. Venitul, ce se 
adună pe calea asta, cade în visteria regală.

*

Hoții de trăsuri.

țlilele acestea poliția din Paris a 
pus mâna pe o bandă de hoți și păstrători 
de trăsuri furate, cari de vre-o 5—6 ani 
esploatau cu o îndrăsnâlă ne mai pomenită 
companiele și birjarii.

Aprope dilnic se constata mai în 
tote punctele din Paris disparițiunea unei 
trăsuri cu cai. Aceste furturi deveniră așa 
de dese, că în luna Noemvre, marele com
panii, cari sufereau în urma acestor 
furturi o perdere anuală de 25 pănă în 
80 mii franci, înaintaseră poliției o plân
gere.

Tote cercetările începute însă răma
seră zadarnice.

Hoții nu erau alții, decât birjarii fără 
lucru, cari îmbrăcatI cu redingota și pă
lăria lor reglementară se postau aprope 
de stațiunile de trăsuri și apoi se suiau 
pe scaunul, ce era un moment părăsit. 
Apoi treceau cu trăsura pe sub nasul 
guardianului, fără a fi de loc neliniștiți.

pilele trecute, comisarul Garnot primi 
o nouă plângere de acest fel. In ajun, în 
tre 8 și 9 ore sera, trăsura birjarului 
Brugerie fusese furată de pe bulevardul 
Clichy.

Se regăsi trăsura într’un teren pustiu, 
dâr caii dispăruseră.

Comisarul, începând cercetările, des
coperi, că unul din caii furați, care era 
matriculat cu Nr. 44,062, fu scos de cine
va în vendare, pe un preț ridicul.

Cercetările atunci fură împinse mai 
departe și se descoperiră mulțime de hoți 
și complici, toți birjari fără lucru, cari 
practicau așa de mult timp și pe o scară 
atât de întinsă aoestă productivă meseriă.

❖

Curtea Sultanului.

pilele acestea a apărut anuarul sta
tului otoman, pentru anul curent 1313 
(1895—96), care conține următorele date 
forte interesante relativ la funcționarii pa
latului imperial:

Funcționarii cei mai înalț! sunt: Ma
reșalul palatului, actualminte Osman Pașa, 
leul dela Plevna, care însoțesce pe Sultan 
în trăsură, când se duce la moschee. Pri
mul sâu marele enuc, al cărui titlu turcesc 
este: Marele păditor al porții norocului; 
el portă titlu de Alteță și pășesce seu se 
așe4ă la orl-ce solemnitate imediat după 
marele vizir și înaintea miniștrilor.

Un director al cheltuelilor familiei 
imperiale, opt șambelani, un prim secre
tar, un secretar pentru limbele streine și 
23 alțl secretari. Un mare măestru de ce- 1 20

remonii, trei imami, doi casieri particu
lari, un administrator al tesaurului parti
cular cu doi ajutori, un șef al cabinetului 
politic, de fapt șef al poliției secrete, trei 
economi, un aranjator al paradelor impe
riale ; un șef al băeților nobili, un măes
tru superior al grajdurilor, unul al porți
lor și unul al meselor, un medic superior, 
care este tot-de-Qdată și șef al tuturor 
medicilor imperiului. — Acâstă importantă 
funcțiune o ocupă actualminte Mavroghe- 
ni-Pașa, grec de naționalitate, doctor în 
medicină dela facultatea din Viena, avend 
sub densul la palat 30 alțl medici.

Un al doilea eunuc-șef, care însâ are 
numai titlul de escelență, un prim-garde- 
robier, actualmente Ismet-Bey, frate de 
lapte al Sultanului, și căruia îi semână 
într’un mod frapant. Un friser șef, un șef- 
gustător, care trebue să guste față cu Sul
tanul tote mâncările oferite M. Sale, un 
director al petrecerilor împăratului, doi 
mari meșteri de bucătăriă (pentru cea tur
că și pentru cea francesă), un astrolog- 
șef, 21 adjutanți de mareșali, 125 adju
tanți de onâre și 133 adjutanți activi.

Lefurile tuturor acestor funcționari, 
precum și ceilalți funcționari, eunucii, ser
vitorii etc., și al căror număr este impo
sibil de a’i fixa, — sunt plătite din banii, 
ce se încasseză din arendile proprietăților 
coronei imperiale și ale căror venit anual 
se urcă la un milion lire turcescl.

Cheltuelile așa numitului Yildiz-Kiosc 
se urcă aproximativ la 4.800,000 de lire 
turcescl.

După cum se vede, Turcia cheltuesce 
pentru curtea sa peste 131 de milione de 
franci pe an.

*
Orașul cel mai friguros din lume.

Profesorul Wild din Petersburg crede, 
că orașul unde domnesce frigul cel mai ri
guros din lume, e orașul Werhojansk, si
tuat în archipelagul Siberiei la o înălțime 
de 1107 metri d’asupra nivelului ocenului 
glacial. Savantul profesor rus declară, că 
după ce a stat un an de dile în numita 
localitate, a constatat eă acolo gerul este 
și mai aspru de cât la polul nordic.

In adevăr, după indicațiunile sale, tem
peratura medie la Werhojask este urmă
torea :

In Ianuarie — 53°; în Februarie — 
48°; în Aprilie — 16°; în Maiti — 1°, în 
Iunie -ț- 10°; în Iulie -ț- 14"; în August 
-j- 7°; în Septemvre -j- 2°; în Octomvre
— 20°; în Noemvre — 40° și în Decernvre
— 50°.

Cinci luni cu o temperatură de 40 
grade sub zero.

OcLlencia.x"Cil septemameL 
OCTOMVRE are 31 cjile. BRUMĂREL.

intrat —.— capete și au eșit 585, rămâ
nând la 22 Oct. un număr de 5,353 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă veche, 
grea dela —.— or. pănă la —or. 
marfă ungurâs că tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloy dela 
—.— or. pănă la —.— cr. ușdră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfa țârănâscă grea dela —. — pănă 
la —.— or. de mijloo dela —•— cr. 
păDă la----- or. ușdră dela —.— cr.
pănă la —.— cr.

Marfă serbdscă, grea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Transito, mij lociă grea 
dela —.— cr. pănă la —.— or. transito 
ușdră dela —.— cr. pănă la —.— or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 22 Octomvre n. 1895.

Productodiv,

S 6 tn i n { e
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Prețul pe?
100 ohiloffT.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.65 6.80
Grâu dela Tisa 80 6.70 6.85
Grâu de Pesta 80 6.65 6 80
Grâu de Alba.regala 80 6.65 6.80
Grâu de Bâcska 80 6.75 6.90
Grâu ung. de nord 80

aî ffl o Prețul per
Semințe vechi soiul 5 M 100 chilgT.

ori noufl *5 ? dela pană

Sâcară 70-72 6.20 6.25
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
Ov6s 39.41 5.90 6.20
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz altă soiu 73 ,__
Cucuruz ,__ ,_
Hirișcă n — —.—

Sem. de trif.

din 22 Octomvre n 1895.
Bursa de Bmrm

"V alori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5u/o Am.- oct ÎOO.”^
Renta amorți săbii a . . . 5°/o 98.%

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.-- iul. 99%
n „ din 1893 5°/o H n 99.%
„ „ 1894 int. 6 mii. n Am--Oct. 94.’/2
„ „ (Impr. de 32. */ 2 mii. lan.-l ulie 89 %
„ „ (Impr. de 50 mii. a H ,1 89.%
„ „ (Imp. de274 m 1590 n n «9-%
„ „ (Imp. de4om. 1891 H n 89.%
„ „ (Im. de 120 iul. 1891 4"/o 89%

Oblig, de Stat țConv. rurale). 6% Mai- MOV. 102 ’/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. HOC' 10 283.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5 o/o lan.- iul. 97.%

„ ,, ,. din 1834 5p/o Mai- MOV.
„ „ „ din 1888 5% lan.- Dec. — _

,, „ din 1890 5"/o Mai- 707. 97%
Scrisuri fonciare rurale . . . &°/o laa.-lulie 93 7,

„ „ urbane BucurescI 67o îl » 101 '/,
îi îj ji n 5"/„ f} 90%
ii n h Iași f7o îî 81-%

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o D n ~. -
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 V ' —.V—
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într . V, 1580.
Banca agricolă.......................... bOO 150 V. 220.- •
Dacia-Rornânia uit. div. 35 lei 200 într V. 403.-
Naționala de asig. uit. div. 43 iei 200 n JJ 41 L._
Soc. Bazalt. Art.if. uit. div. lei 30 250 310.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 173.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

100 103.-
200

)> .> » „ 2 em. u. d. 0 10CK' —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei •5Ob
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „/* —
Seciet. p. const, de Tramways 20. î n
20 franci aur 20 Oi

Proprietar: Di». Aurel Mure^iianu.
Redactor responsabil1: Gr®g®rîu RSai©r.
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Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Sâu
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

Miere

Ceară
Spirt

onrsul
8 o I a ]

pănâ

48 —

46 —

61.5060.50

54.50
60 50

dela Pesta 
dela țeră 
avântata 
afumată

Luțornă ungui 
francesă

roșiă
rafinat duplu

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

53.50
60-
16.—
14.75
17.—

16.50
15.25
18.-

Cursul pieței Brașov,
Din 25 Octomvre 1895.

Cnmp.

Cursul losurilor private
din 22 Octomvre 189b

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

15 8. m. Lucacian
16 S. m. Longin
17 S, prof. Osea
18 ț S. ap. ev. Luca
19 8. pr. Joel și Uar.
20 S. m. Artemiu
21 C. pâr. Ilarion

27 Sabina
28 Sim. și lud. ap.
29 Narcis
30 Hartman
31 Lupan

1 Nov. Toți Sfinți
2 Amint. morțil.

camp. vmdc.
Basilica . , . 7.70 ; b.—
Credit .... 20 L.— 202.-
Clary 40 fi. m. c. 56.50 56.50
Navig. pe Dunăre . — 146.-
htsbruek .... 27.- 28.—
Krakau .... 27.50 23.
Laibach .... 23.— 23.80
Buda .... 60.- 61.—
Palfiy .... 57.25 58.25
Crucea roșie austr. 17 50 17.90

dto ung. . 10 80 11.20
dto ital. 13.25 13.-

Rudolf .... 23 25 24.25
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.— 27.- •
St. Genois 71.— 72.—
Stanislau .... 42.75 46. -
Trieitino 4’/,% 100 m. c, 156 25 —,—

dto 4% 50 72.25 —.—
Waidstem 53.— 56.-
Serbesci 3% 35.50 36. -

dto de 10 franc! — —
Banca h. ung. 4% 127 25 128.25

Terguiil de rîmătorl cin Steinbrucii.
Starea rîmătorilor a fost la 

Oct. de 5,938 capete, la 21 Oct. au

9.49
9.44
9.52
5.70

58.60
1075

Vând. 9.52
Vând. 9.50
Vând. 9.54
Vând. 5.75
Vând.
Vând. —.—
Vend.
Vând. 101.75

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni
Ruble rusescl Cump. 129.1/2 
Lire turcesol Cump. 
Mărci germane Cump.
Scria, fono. Albina 5% 100.75

Nu se mai oferă
în viață, nici-odată ocasia 

ca numai $ /I 'ytT tâ se
pentru **■  vl ■ cumpere

o colecție splendidă de
1 ciasornicu 

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 inelfi de 
siguranță și ca
rabină.

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

2 nasturi de 
nianjete, aură

double, giloșate. cu mehanismU patentata.
1 aed cu broșfi pentru dame forte fru

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

d’aură.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

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

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

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

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

660,4-G
Alfred Fischer,

Wien I. Adlergasse 12.

i

AVIS
Avem onbrea a recomanda on. public pentru

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

t n f o de rocol**î  pantaloni, pardesiul*!,  pal- 
ululu tone de ernă, stofe de uniforme, 

B®OStavuri și JLoden de prima calitate, și execuțiune 
fbrte îngrijită. Pledul*!  pentru bărbați. Stofe de că
măși. Plapome de lână și covore de podim.

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

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

Cu deosebită stima:
VILHELM SCHERG & C-ie.

Caetc cu «nostre stan la «lisposițiă.
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Cursul la bursa din Vâena.
Din 24 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.— 
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.95
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 123.75
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.25 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.75 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—

Acții de ale Băncei austro-ungară. 1049.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 479.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 397.—
NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.82’/2
London vista....................................120.25
Paris vista.................................. 47.62 */ 2
Rente de cordne austr. 40/0- • • 100.85
Note italiene................................... 45.20

1

uter gsabaie fi ilgur
pentru

DE STOIACHO ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijlocula cela mai bund și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lord precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin-
denea cunoscutula și plăcutulfl

Rosa’s Lebeas-Balsam^.
Acesta balsamfi preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachii, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamă acum unii singură și dovedită medi
camenta de casă poporal*  .

Sticla- mare costă- 1 £L., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

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

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa- 
brieei luată sub scutulă legală.

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

ZDepositio-l-Q. princip aCL-ă. al-&. proci vLcetomlixi

Ba Fragsraeî’,
Farmacia „Zum schwarzen Adler44 Prag 205—3. 

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

chia Austro-ungară au deposits’ din acestiî balsamil de vieți.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Piager TTxxi-versal-Havtssal’be)

unii medicamentfi sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutu în 
contra tuturorii inflamațiuniioru, răniloru și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințezi cu succesti sigurii la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelorii cu ocasir nea îuțărcării copilului, la abseese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la înfcriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulii cold, mai scurta ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulfl celfl mai scurtă fără dureri.

in cutidre â 25 și 35 cr.
Fiți atenti!* •>

De-6re-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imi- 
teză forte deșii, facil pe fiă-cine atentă, ca singurii numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu- 

veritabilă, decă cutior'le din me’aid galbinii, în cari se pune, suntîi înfășu- 

buințeze, împachetate și în cartdne vinete, — cari suntîi provedute cu marca ffibricei 
de mai susîi.

Balsam pentru aud.
(G-eh.fc-Ealsam.)

Celii mai probata și prin multe încercări cela mai temeinică medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdutfl. I Flacon 8 fl.

mai atunci ■ .......... , " ,
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între-

de mai susă.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.
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OspeBe de cassă deBa 8—fl.

! „ALBINA"
. I INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOM

FILIALA BRAȘOV
DE ECONOMII

z
Cec.-Conto 
la postă,
Nr. 505.

jTA

JjriUlfiSCB depuneri spre fructificare [0 IBHO 41|2°|o 

netto, solvindă însăși darea de interese;

sconteză polițe comerciale CU 5Vlo',
HCCOrJn împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl []] [j0|0; 

teClliflO credite în cont corrent condițiunî;

nCCOffi împrumuturi pe hârtii de valâre, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° %
■noră și vinde monede și hârtii ho valore

indigene și străine, în specială de cele românescl;

■. .  cupone, ascoiajtaa i
woi6 flela efecte române; 

încassări si jlă|i 
ă în coisiM^msarctei flatai

resGWOra S4-: 
mpM 
etatea 
anta
ÎUClliriffl magazine și locuri libere de depou

PlUlriîlP înainte de 
ullpUllU scadență, și

A

fitî Pe pisțels din țâră și 
I streinătate;

sub cele mai! ief
tine condițiunl; 

pe teri- 
_ I, toriulă

său strada Cwiîrii Nr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

BȚlimncipn îR calitatea sa ca representanță principală a so- nfțyntn 
plllliObuO cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ullîl ÎD 

nnntllll acifrilPări UD înotă sub condițiunile favorabile, parti- 
JJullll 11 duOldll JJu Vluțd culare a acestei societăți.

Onorabilelor» administrațiuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° o ale „Albinei11 
ale cărorft cupone se rescumperă semestrulu fără nici o 

dctrajțere, și cari se află «le v^ntlare în cursul diiei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 3000 de corone. 
ComparendA cursurile șl produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea eu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5°o 
suntîi ndi relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina44 e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitii, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averT a institutului.
7 89-*©
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©W Or>e§e de cassă dela 8—fl

Uc———Tk Cec-Conto la 
pB-----------------postă nr. 969.

Casa de bancă 
JACOB L. ADLER, 

Brasov. Hața mare Ir. 1. Sibiin., 
cumpără șâ vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cel mai mare — respectiv© cel mai mic;
răseump^ră f ară nici o detragere tot felini de 

cumane;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză înicassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asig’nații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fdrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5% ale „Albinei44, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fondare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ®ri șâ CC losui'l la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențibse specialiste prin corespondență.

649,21 50.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Wr. 18. G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.
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Noutățile cele
pentru SESONUL de TOMNA și ERNÂ 1895|96.
Noutate Cheviot meSe — 

,, superioră colorată 
Cheviot englezesc — —

țț
țț
țț
țț 
țț _

Hammgarn cordoane — 
Crepe Tricolette — —
Cheviot englezesc cu desenurl 
Noutate parisiană, cu desenurl 
Velourette pointu în mătase 
Noutate persiană, — —

țț
țț 
•.*  ,, Kaukas —

JHohftir-Cre^son, în tote colorile — 
Noutate raye, cu mătasă — —

superioră carre roppe 
Cheviot engiesesc, cu desenurl — 

,, Crepe — — — —
Wtofe dc modă, în lățime duplă — 
Himalaya — — — — —
I*ostav pentru Oame — —
Barchent și flanele de o execuțiune forte îngrijită â 24, 28, 32, 3 
Stofe de mătase, in desenurl singuratice, calități frumose 
Talfetas noutăfi raye — — — — — —
®*epita noutate’ — — — — — — —
Wătasă Crepe, desenurl forte frumose — — —
Noutăți Tafite raye —— — — — — —
Jlătăserie, în desenurl exquisit de frumose, moda ultimă

irlandez —
uni, în tote colorile 

țț — —
Diagonal uni
Crepe englezesc

Astrachană — — —
superiorii persienette

— — Lână
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~ 71

71
Lână curată
— — Lână
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fi.55, fl.75, 
metru vfl.
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71

fl
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65, 
fl.
n

n

77

77

n 2.«O 
„ 2. IO
„ «.40
„ 2.45
„ 3.10
„ 2.40
„ 2.80 
„ 3.50
„ 3.10

„ » - 
n «10

„ «.20
n 1.45

........................... „ 1.40 
— per metru 22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr. etc. etc.

120 cm. lat, per metru ii. I.— 
120 „„ B „ „ -.82 

40, 45, 48, 52, 55, 60 cr. etc. etc. 
bogat.
1-30 
1.20 
1.80 
2.30

- ~ 120 - - -
“J 3 J **«j
â 65, 85, 94, 96 cr., fl. I.i5 în

— — — mătasă curată per
” ~ 77-

71

sortiment 
metru

77

71

71 
per metru fl. 2.507 2.60, 3.20 (deserturi deosebite) 

pgr Pentru prcwineîe mostre și jurnale .ilustrate gratis și franco.
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¥!.,■ Kffiahffiei*stra'sse  NE 81—83, Eszterhazygasse Nr, 30, 32, 34.

Souterraisi, Parterre, Mezzanin, Etagiu I. $

„încuragîațs pe adeverațîi industriași!“

ANUNȚ.
9

Am onore a aduce la cunoscința on. public, că mî-am 
asortat atelierul meu de

CROITORIA BĂRBĂTESCĂ, 
în Brașov, Strada Porții Nr. 6, etagiul S. 

unde se confectioneză orT-ce fel de haine bărbătescT, după 
sistemurile cele mai nouă.

După o praxă. mai îndelungată în străinătate și în 
școla de croială din Budapesta, mă pun în posiție a co
respunde cerințelor On. Public, atât prin croitul meu 
după moda cea mai nonă, cât și printr’o lucrare con- 
sciențibsă, fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a mă încuiagia cu cercetare cât mai 
numărosă, asigurându-1, că îl voi mulțumi în tbtă privința.

Cu totă stima:
BUCA,

croitor bărbătesc.

B
I
ISi-

I l

Preiarî moderate9
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Prăvălia de manufacturi, J 
magazin de bumbăcării înălbite și neînălbite și 

mărfuri țerănescl.

Cea mai veche, mai căutată și hine reputată firmă ro- 
mânescă la loc frecuent din piața Sebeșului.

Se wiode dm mână liberă.
Reflectanții sunt rugați a se adresa la

5-p.a. Eafila Olmitz, S
Sebeșul-săsesc (Szăsz-Sebes)

G^eeegeeeoeeeeeoeeeeoeeeoeeee^

Berea sanitară Malzextract alui lohann Hoff 
recomandată de mii de medici ca leac cel mai bun pentru 

suferințe de stomac 
afară de aceea și forte nutritore.

Pentru anemie, nervositate, slăbiciune
Malz Chocolade alui Johann Hoff

nutritore și de recomandat unde cafeaua este oprită a lua.

Pentru tuse, răgușală, flegmă
Malz bonbone pentru pept alui Johann Hoff.

Pentru suferințe de pept, plumânî și gât
Malzextract concentrat alui Johann Hoff.

Note de prețuri la cerere se trimit franco. 

Johann Hoff, 
ftirnisorul curții c. r. și a mai multor suverani ai Europei. 

Bepou Ia I®. EREiîIIAS NfErOTO, ISrașov.
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Prenumerațiunilo la Gazeta Transilvaniei se potîî face și reînois 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii, ce se aboneză din noi, să binevoiască a scrie adresa- 
lămurit și să arate și posta ultimă.

Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc- 
ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Âdminsstraț. „Saz. Trans

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


