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Cine e mulțumit?
Greu și cu anevoiă merge îm

păcarea popbrelor din marea îm- 
perățiă a Habsburgilor.

Lupte și frământări în tdte păr
țile. Neînțelegeri, desbinărl, ură și 
nemulțumire câtă vrâi, atât în par
tea de dincbce, cât și în cea de din
colo a monarchiei.

La început, când s’a înființat 
dualismul, se credea, că vor fi mul- 
țămite cu el cel puțin cele doue po- 
pbre, Maghiarii și Germanii, între 
cari a fost învoiala, ca se stăpânescă 
unii dela VieDa și ceilalți dela Pesta 
peste Slavii și Românii monarchiei.

D6r scurt timp după ce s’a pus 
în practică supremația lor, s’a do
vedit, că Germanii în Austria nu o 
pot scote la cale cu politica lor 
asupritore. S’a făcut o schimbare în 
Austria, prin încercarea de-a împăca 
pe Cehi, pe Poloni etc., der acestă 
încercare n’a reușit, și astăcji noul 
minister austriac, Badeni, trebue se 
începă ârăși dela început, ca se 

.ajungă la un sfîrșit mai bun.
Dincdce, în statul ungar. Ma

ghiarii dela putere au sciut se se 
îngrădâscă cu legile și cu privile
giile lor așa de bine, încât națiunile 
nemaghiare din Transilvania și din 
Ungaria nici c’au inai putut răsufla 
sub apăsarea lor. Numai cu Croații 
au încheiat Maghiarii un pact, der 
întâmplările din urmă, petrecute în 
Agram arată destul de învederat, 
cât de șubred este și acest pact, și 
cât de mare este încă dușmănia în
tre Croați și Maghiari.

După tdte acestea ar trebui să 
crâdă omul, că dintre tdte poporele 
monarchiei cel puțin Maghiarii sunt 
astăcjl mulțumiți. Nici acesta însă 
nu se pote <jice- Din contră, se în
mulțesc pe cți ce merge dovezile, că 
dela 1867 încăce nici-odată n’a fost 
mai mare nemulțumire între Maghiari 
ca tocmai acuma. Și la acesta nu 
puțin au contribuit reformele bise
ricesc!, cari au amărît așa de mult 
pe catolicii unguri, ne mai vorbind 
de confesiunile nemaghiare, încât as- 

tăcți s’a încins în mijlocul Maghia
rilor o crâncenă luptă confesională.

Nemulțămirea Maghiarilor mai 
vine și de-acolo, că crescându-le cu 
vremea aripile, se avântă aci într’o 
parte, aci într’alta la sbor, der se 
lovesc cu capul de grădelele de 
fier ale coliviei, în care i-a băgat 
dualismul.

Prin urmare, cercetând cu dea- 
măruntul, rămân în adevăr mulțu
miți numai noii patrioți evrei, cari 
pe lângă dobândirea egalei îndrep
tățiri religionare mai fac și treburi 
escelente în ale financelor.

Der și Evreii n’au scăpat de cjile 
grele, prin cari trec tocmai acum, 
când pe orizontul orașului Viena se 
ridică figura celui mai mare dușman 
al lor, a vestitului antisemit Dr. 
Lueger.

Prietini de cruce cum sunt ei 
cu stăpânitorii noștri, i-au conjurat 
să ’și întrebuințeze totă influința 
pentru a face, ca Dr. Lueger, care 
a fost ales primar al Vienei, să nu 
fîă întărit în acest post, căci ar fi 
un lucru ne mai pomenit, ca un 
dușman atât de hotărît al jidovimei 
să ajungă în fruntea vechei residențe 
a monarchiei.

Și nu li-a fost greu să-i câștige, 
pentru că acel Dr. Lueger s’a pro
nunțat totodată dușmănos și în con
tra Maghiarilor, ce stau astăfli la 
putere, imputându-le. că vor să ji- 
dovescă monarchia. Nu numai odată 
a vorbit Lueger chiar și în parla
ment în contra partidei liberale ma
ghiare, și acesta a pus acum tote 
în mișcare spre a zădărnici alegerea 
lui câ primar.

Lueger a cjis acum de curând: 
„Cel d’ntâiu creștin al imperiului, 
împăratul, va paralisa machinațiu- 
nile josnice ale Maghiarilor1'.

*) Porta țarinei.

Tota lumea așteptă acum cu 
încordare să vadă, decă se va îm
plini ori nu speranța șefului anti- 
semiților din Viena, și decă se va 
întări oii nu alegerea lui Lueger de 
primar.

De cumva va fi întărită alegerea 
consiliului comunal din Viena, atunci 

pe lângă liberalii maghiari și nemți 
vor mai figura încă printre nemul
țumiți și Evreii, și atunci se va pute 
cjice cu drept cuvânt, că nimeni în 
totă împărăția nu mai este mulțu
mit cu starea lucrurilor.

Așa departe am fi ajuns deo
camdată cu sistemul de supremațiă 
germano-maghiară introdus la 1867.

Revista septemânei.
Un Maghiar asupra legei electo

rale. Tibad Antal, fost secretar gene
ral ministerial, și acum deputat die- 
tal, publică in „Budapesti Hirlap“ ieia, 
30 1. c. un articol privitor la listele 
și procedura electorală în Ungaria. El 
cjice între altele: „Nu numai că se 
opune liberalismului, ci este cea mai 
fățișă pălmuire a ori-cărui sentiment 
de drept, ba un fel de premiu pen
tru vătămarea legilor năstre, acea 
disposițiune, în urma căreia în afa
cerile disciplinare, ce se refer la ale
geri, se garantâză drept de ingerință 
miniștrilor de interne și fișpanilor. 
Decă vom lua în considerațiune abu- 
surile de tot felul ce se fac la ale
geri, este imposibil a nu ajunge la 
conclUsiunea, ca în Ungaria represen- 
tanța poporului nu este o realitate, ci o 
frasă golă — ca se nu cțlcem o min
ciună și înșelătorie. Guvernul, pe cum 
se vede, gândesce să vindece răul 
prin Introducerea procedurei justi- 
țiale curiale. Eu cred, că acâsta nu 
însemnă mai mult, decât un picur 
în ocean, și că vindecarea corectă 
a stărilor de față nu va putea re- 
sulta, decât din o reorganisare ra
dicală a representanței nostre po
porale. Politica maghiară nu are 
acji cestiune mai gravă și mai ar- 
detbre, decât revisuirea legii electorale 
așa, încât viitdrele- alegeri generale 
să se facă sub dominațiunea unei 
noui legi.

Hoțiile în Ungaria. In anii din 
urmă s’au înmulțit hoțiile în Unga
ria așa de tare, încât gazetele un
guresc! au început se se ocupe cu 

ele chiar în articuli de fond. „Ma- 
gyarorszâg11 cțice, că „m patria nostră 
se bucură de-o libertate ne mai pomenită 
ori-ce hoț și făcetor de rele, decă nu lu- 
creză cu cheiă falsă și... decă numele de 
bandit și-l schimbă cu numele de bancher, 
care sună mai plăcut.^ Fdia ungurescă 
scie ce scie, căci alt-fel n’ar lăsa-o 
inima se presente Ungaria ca pe o 
patriă a tâlharilor. Mai ales de când 
renegații porta numele de „patrioți11 
și de când 6menii fără de caracter 
pot se-șl asigure încrederea și pro- 
tecțiunea stăpânitorilor unguri prin- 
tr’o simplă maghiarisare a numelui: 
nu este săptămână, în care se nu 
se descopere, când într’un loc, când 
într’altul, câte-o hoțiă de cjeci și 
sute de mii fl. Mercurea trecută a 
luat’o la sănătbsa încă un director 
de bancă din Budapesta, cu numele 
Gsajagi Lajos. înainte el s’a numit 
Wassermann, dâr pănă ce a purtat 
numele acesta n’a prea fost norocos, 
ba a âmblat bietul de el chiar și 
prin temniță. A trebuit să ia nu
mele de „Csajagiu pentru ca se potă 
înainta pănă la rangul de director 
de bancă și ast-fel se pbtă mai 
bine fura și înșela. S’au făcut ară
tări contra lui și s’a cerut să-l în
chidă, dâr tdte arătările au rămas 
zadarnice. „Patriotul11 a pus 28.000 
fl. în busunar și s’a dus. Se pote 
însă, că se vor afla și alte hoții în 
urma lui. Așa merg lucrurile în sta
tul nostru în acestă eră a „patrio
tismului.'1

Declarația ministrului-președinte 
român Sturdza, făcută Dumineca tre
cută la Iași, — prin care a promis, 
că guvernul din România „se va re
ține dela ori-ce influința agitatorică 
asupra afacerilor interne ale Unga
riei11, și condamnând „irredentismul11 
și „daco-românismul11, și-a esprimat 
dorința, „ca luptele și conflictele 
dintre Români și Maghiari să se 
sferșescă, și în locul lor să pășescă 
înțelegerea frățâscă11 — este mult 
lăudată de foile ungurescl. Ele pun 
mari speranțe în buna prietiniă cu 
guvernul român, der urma va lege.

FOILETONUL .(IAZ TRANS.“

La judecată.
i

Mândră să mai arată ochilor Valea 
Plăeșului, de cum prindl a ajunge în vâr
ful Dâlului Huhurezului !...

Te uiți într’ensa ca într’o grădină de-a 
Raiului, cu mirare și cu dor, numai a mi
nune să te vedl mai de grabă în cuprin
sul ei.

Palmă de loc nu-i nerodnică, Domne 
ferește!

Hlisă de pământ, lângă hlisă de pă
ment, care cu păpușoiti, la față de-un verde 
închis, cu poleih de lumină, în bStaea sd- 
relui; care cu grâu de tomnă, în fața chi- 
năvarului muiat în apă; care cu grâu bălan 
în fața petelei de mirâsă; care cu mohor, 
cu cânepă, ca in, — cu tote din ce a lă
sat Firea bun, spre mulțămîrea nevoilor 
omenesc!.

Mândră învrâstătură de boiurl, ca la 
cerga cea mai de plac, țăsută de cine scie 
ce mâni măestre ! Satul Tutuenii forte răș

chirat, mai mai coprindend jumătatea văiei, 
pornea pe costa Huhurezului, cam de pe la 
jumătatea lui, înfloria valea cu căsuțele lui 
albe, și răsărea pe costa delului din față.

Pîrîul Vuiului îl despărția în două, 
pe vale, îngust și argintiu în albia lui nă- 
siposă; liniștit ca un băiat cu minte când 
vede vărguța la îndemâna „domnului11; nă
bădăios, după ploi mari în sus, ca un aren
daș poftitor la ce-i a țăranului.

De aceea sătenii Tutueni, îi puseseră 
pe de marginea grădinilor lor, câte două 
rânduri de pari bătuți voinicesce, legați cu 
împletitură dâsă de nuele, și la mijloc bo
lovani și păment pe care apa și vremea 
le întăriseră de le făcuseră stâncă.

La fiă-care casă nucii înalțl și răsfo- 
iațl, merii, perii și prunii, cari mai mici la 
stat, cari mai răsăriți, rîdeau de bine ce le 
mergea în pământul rodnic.

La porțl, plopii subțiratecl și înalțl, 
— de par’că ți-se năluceau a fusuri cu câte 
un caer înfipt în ei, — stăteau ca nisce 
paznici neadormițl, tremurându-șl frundele, 
cătând în depărtări și șoptindu-șl cele vă- 
dute și audite.

De-o parte și de alta a satului, din
colo de jităriă*)  străluceau la sore ca nisce 
oglincjl, în privadurile de pajiște mândră, 
câte un iaz strîns din apa Vuiului: cel din 
sus era al proprietarului moșiei Sânteștii- 
Tutuenl, cel din jos era al sătenilor, și nu 
odată se pornea dihoniă între arendaș și 
săteni, fiind-că pe vreme de secetă aren
dașul nu prea lăsa iezătura deschisă, ca să 
le viă apa la moră. și sătenilor.

Mâra boierului era mai pipernicită, 
fiind-că nici proprietarul nici arendașul lui 
nu să îndemnau s’o facă cum să cade unor 
omeni cu dare de mână; mora sătenilor 
însă era mare și cu noimă făcută, și mai 
avea și piuă pentru bătutul dimiei.

Asta le era lor ca un fel de răsbu- 
nare și ca un cuifi în costa boerului.

Lucrul venia așa că boierul pută strînge 
la mora lui, lumea din satele megieșe, pe 
câtă vreme sătenii Tutueni îșl măcinau 
numai al lor; ori cum, ei să mulțămeau și 
cu atâta. Er când isbuteau pe vreme de 
grămădâlă la mora boerului, să-i fure din 

mușterii, ce haz socotiți că făceau Tutuenii 
la mora lor din vale !...

Tutuenii erau omeni harnici, isteți, 
cu atâta dare de mână fiă-care, în cât să 
nu cadă cu aman la boier pentru fite-ce 
lucru; — de aceea lupta lor cu boierul era 
cu haz. Gel puțin boierul nu le putea face 
pe piele, cum e obiceiul boieresc, dâcă nu 
pote să tundă, dâr măcar să ciupescă ca 
cocoșul în prejma ogrăzei vecinului.

Boierul avea plugurile lui, vitele lui, 
le muncea tote în parale. Tutuenii numai 
cât îi purtau plugurile la arat, îi secerau, 
îi făceau dile la treerat și bătut păpușoiul, 
și ori-ce altă muncă, pe tocmâlă cu bani 
gata: nu să purta boierul cinstit, nici Tu
tuenii nu-i mai făceau munca înainte. Cu 
alții, de prin alte sate, mai călca strâmb, 
dumnâlui; cu Tutuenii n’avea cum, că nu-1 
lăsau dânșii nici mort.

Nu erau prieteni, — și, firesce, nici 
nu le putea fi, boierul; — dâr nici pricini 
de judecată nu răsăriau între boier și Tu
tueni.

De aceea cam mersese vestea de sta
rea asta forte nepotrivită cu mai totă mul-
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Rutenii la monarchul. Rutenii din
Galiția și Bucovina au hotărît 96 
trimită din sînul lor o deputațiune 
monstru, compusă din 300 membri, 
la împăratul. Scopul trimiterei aces
tei deputațiuni este de o parte a-se 
plânge asupra abusurilor, ce se fac 
cu ocasiunea alegerilor de deputați 
dietall în Galiția, er de altă parte 
pentru a ruga pe Maiestatea Sa să 
intrevină, ca la alegerile generale 
pentru Reichstag să nu se repete 
aceste abusurl. piarul ruten „Gazeta 
Narodowa“ cjice, că țăranii ruteni 
sunt torte înflăcărați pentru acest 
pas la monarchul, pănă când inte- 
ligința rutănă e convinsă, că depu- 
tațiunea se va întorce acasă fără de 
nici un resultat.

Avansările în armată. înaintările 
ce s’au făcut în luna c. în armată 
au fost în general forte favorabile. 
Ast-fel au avansat 538 de cădeți 
dela mfanteriă, la rangul de sub-lo- 
cotenenți. De present remâne fiă 
care cadet în șargia sa numai un 
an sau cel mult li/2 an, sub-locote- 
nentele 3 '/2—4 și locotenentele 5—6 
ani. Dintre căpitani rernân în șargia 
lor cei dela infanteriă l01/2 dela ca- 
valeriă 111/2—121/2 și cei dela arti
leria l01/2 ani. Căpitanii avansați 
estraordinar la rangul de major câș
tigă o jumătate de an, seu un an 
întreg. Se înțelege că în statul ma
jor avansările sunt cu mult mai fa
vorabile, astfel luând în termeni 
medii după etate, un oficer din sta
tul major face următorea carieră: 
Cu 25 ani locotenent; cu 28, căpi
tan; 34, major; 39, locotenent-co- 
lonel; 42, colonel; 47, general; 52, 
locotenent-mareșal, și cu 59, Feld-
zeugmeister.

Inaugurarea noului palat al justiției 
în Bucurescî.

Duminecă în 15 (27) Octomvre s’a să
vârșit cu mare pompă în BucurescI sânți- 
rea uriașei și strălucitei clădiri a palatului 
justiției, în care de aci încolo se vor muta 
tote tribunalele și curțile înalte judecăto
resc! din capitala României.

Regele și Regina împreună cu Prin- 
oipele și Principesa României au fost de 
față. La sosire, Majestățile Lor au fost în
tâmpinate de Ministrul-președinte Sturdza, 
de Ministrul de justiție Stătescu, etc. de 
primul președinte al înaltei Curț: de Ca
sația D-l C. Sehina, etc.

Duminecă, 15 (27) Octomvre, la orele 
11 dimineța MM. LL. Regele și Ra.ina îm
preună ou AA. LL. Regale Principele și 
Principesa României au mers, în trăsuri în
hămate â la Daumont și escortați de un 
escadron de gendarml călări, la noul palat 
de justiție ce se inaugura în acâstă cji-

La sosire, Majestățile Lor au fost în
tâmpinate de D. Dimitrie Sțurdza, ministru 

președinte; de D. E. Stătescu, ministru de 
justiție, și cel-alți domni miniștrii; D. C. 
Sohiaa, primul-președinte al înaltei curți 
de casațiă, împreună cu domnele, cari ofe
riră M. S. Reginei și A. S. Principesei fru- 
mose buchete de- flori, Casa militară regală 
și alte persone. O companie, ou drapel și 
musică, din regimentul Mihaiu-Vitezul No. 
6, așe4ată în linie de bătae, în fața mă
rețului Palat, dete onorurile militare, atât 
la sosirea, cât și la plecarea Suveranului. 

Majestățile Lor și Altețele Lor Re
gale intrară în sala cea mare de așteptare, 
frumos împedobită cu covore și verdeță, 
unde I. P. S. S. Mitropolițul Primat pre- 
sintâ Evangelia și Crucea. Suveranii și 
Principii luară loo pe o estradă înaltă, aco
perită cu verdâță și decorată cu ghirlande 
de flori. In aoestă sală se aflau întruniți 
președinții și biurourile Corpurilor legiui- 
târe, membrii înaltei curți de oasațiă, al 
curței de apel din Capitală și ai tribuna
lului județului Ilfov, precum și magistrații 
representanțl ai curților de apel din Iași, 
Craiova și Galați, toți îmbrăcațl în robele 
de ceremonie, membrii înaltei curți de corup
turi, membrii Academiei române, oficerii 
generali aflațl în Capitală, profesorii facul- 
tăței de drept, membrii baroului advoca- 
ților, înalț’i funcționari ai Statului și alte 
p°rsone de distincțiune, cari salutară cu 
iubire și respect sosirea Suveranului.

I. P. S. S. Mitropolitul Primat, în- 
oongiurat de înaltul cler, a oficiat un ser- 
vioiu religios, la sfârșitul căruia D. E. Stă
tescu, ministru de justiție, a rostit un dis
curs în care dise, că inaugurarea palatului 
de justiție și instalarea definitivă a corpu
rilor judeoătoresol în acest măreț locaș, în- 
coroneză, în mod străluoit un șir neîntre
rupt de silințe, ce, sub îndemnul Majestății 
Sale, si le-au dat guvernele și corpurile 
legiuitor?, fără deosebire de partidă, pen
tru a pune justiția din România pe basele 
solide pe cari ea se află așe<j*tă  in alte 
state oivilisat?, și a-o îndestra cu întocmiri 
necesare pentru ca să pdtă împlini ou dem
nitate înalta ei misiune. Majestatea Vostră 
ați arătat cât vă interesați de bunul mers 
al justiției, la garantarea drepturilor flă
căruia și la întemeiarea armoniei și ordinei 
sociale pe dreptate și legalitate.

Ridicarea unui templu al legilor, clă
direa unui edificiu măreț și spațios, în care 
să se pdtă aședa și adăposti definitiv ma
rile corpuri judeoătoresol ale Capitalei, 
acest vis al atâtor bărbați luminați, cari 
’șl au consacrat întrâga lor viață aces
tei instituțiunl, nu s’a putut realise decât 
eră sub spornica și bine-făcătdrea domnie 
a Majestății Vostru.

Acestă dorință unanimă a tărei este 
astătjl un fapt îndeplinit. Acest templu al 
legilor îl avem. El se ridică falnic și sever 
pe malurile adâncite ale Dâmboviței, în lo
cul chiar unde se afla odinioră casa neîn- 
căpătore în care s’au adăpostit mult timp 
mai tâte autoritățile judeoătoresol ale Ca
pitalei.

Edificiul ce Majestatea Vostră înau- 

gureză astădî a reclamat mai mulțl ani de 
studiu și pregătiri, ’i-a trebuit cinci ani 
pentru a se înălța, și a costat în tot șese 
milione și jumătate.

Palatul de justiție ocupă o suprafață 
de aprâpe 13,000 metri pătrațl; este opera, 
ca plan, a unui distins architect francez, 
D. Ballu; iar oa execuție și direcție a lu
crărilor este opera architecților noștrii ro
mâni, dintre cari arohitectul-diriginte în 
titlu a fost d. Ion Mincu, elev al șcdlei de 
Bele-Arte din Paris.

Acest Palat represintă astă<jl una din 
cele mai importante și mai frumâse clădiri 
din câte s’au ridicat pănă acum în țâra 
nostră.

In fine mulțumi arohiteoților și cons
tructorilor clădirei și rugă pe Majestatea 
Sa să bine-voesca ';'a declara palatul jus
tiției de inaugurat, și a dat voie ca acum 
justiția capitalei să-șl țină într’ânsul ședin
țele ei.

După acesta vorbi primul președinte 
al înaltei curți de oasație, d-l C. S china, în 
numele magistraturei.

Regalitatea și justiția, disc el, sunt 
așe4ate în aceeași regiune senină, în afară 
da agitațiunile, cari despart sooietatea; ele 
au datorii oomune, cari le.lâgă una de alta. 
Majestatea Vostră ați proclamat sus și 
tare, că una din marele Vostre ținute e și 
prestigiul magistraturei. Ea Vă este re- 
ounoscătdre pentru acesta, precum Vă e și 
nestrămutat devotată cu mintea și oU 
inima.

A vorbit apoi D-l Giani, decanul ba
roului (camerei) advocaților din județul 
Ilfov.

Pentru orl-->e națiune, fiise el, cea 
mai de că paternă instituțiune, principala te
melie a statului organisat este justiție. Prin- 
tr’ensa se înfrâng patimile omenilor, prin- 
tr’însa s-> întemeiază ca dogmă resoeotarea 
drepturilor și chiemarea la îndeplinirea da
toriilor. Intr’insa se ra4imă întrega sigu
ranță a statului.

Mulțumi apoi în numele corpului ad
vocaților.

Majestatea Sa Regele Carol luând apoi 
cuvântul, 4ise între altele :

„Pus-am acum 5 ani aprope de-odată, 
„temelia a două însemnate lucrări; mai 
„tot în același timp ne-a fost dat să le 
„punem pietra cea din urmă: una de un 
„interes europen, podul peste Dunăre, care 
„a desvelit, în ochii lumei, marele nostru 
„avânt economic; cea de-a doua, acest 
„frumos palat, dovadă a dorinței nostre 
„de-a da justiției un locaș denja de înalta 
„ei menire.

„De mult încă datorim justiției un 
„adăpost statornic și vrednic de însemnă
tatea ei precumpănitore în vieța națiuni
lor. II va avea de acum, și acest falnic 
„monument va deștepta în mintea fiă-căruia 
„respectul, ce se cuvine uneia din cele mai 
„înalte întocmiri omenescl.

„Mândru de tot ce pote înălța pro- 
„pășirea și mărirea scumpei nostre Româ- 
„nii, încredințez acest palat, aie cărui uși 

„se deschid astădl, magistraturei și barou
lui, cu deplina convingere, că ei de-o po- 
„trivă și de-a pururea, vor fi pătrunși de 
„înalta și însămnata lor chiămare“.

Cuvitele Suveranului au fost salutate 
cu însuflețire de toți cei de față. Majestă
țile Lor și Altețele Lor Regale au semnat 
după aceea documentul comemorativ, îm
preună cu Metropolitul-Primat, miniștri etc. 
In urmă s’a servit șampanie și s’a închinat 
în sănătatea Regelui și a familiei Regale. 
Apoi Majestățile Lor au visitat salonele de 
ședințe ale curții cu jurați ale diferitelor 
secții, ale tribunalolor etc., și la ora 1 s’au 
întors la palat.

Adunarea generală
a „Reuniunei în vectorilor rom. gr. or. diu 
Districtul al X-lea (Brașov), al Archidie- 

cesei Transilvaniei".
Brașov, 18 (30) Octomvre 1895.

In vârtejul de lupte, de prigoniri și 
suferințe, care ne consumă timpul și ne 
sleesce puterile, e înălțător de inimi, când 
poți gusta și momente, cari prin firea lor 
seriosă te pun în serviciul adevăratelor 
cause, cu cari îi e dat omului a se ocupa 
în scurta lui vieță. Ast-fel de momente 
înălțătore avură dilele trecute și membrii 
„Reuniunei învățătorilor rom. din cercul 
al X-lea, Brașovu, despre a căror adunare 
generală îmi iau voiă de-a face următorea 
dare de semă:

Conscii de chiămarea lor, și mai pe 
sus de tote conscii de însemnătatea întru
nirilor lor didactice, membrii acestei reu
niuni, precum în trecut, așa și cu ocasiu
nea adunării din anul acesta, au corăspuns 
în cea mai mare parte datorielor lor față 
de causa cea sântă a scolei nostre româ- 
nescl.

Nu pot însă lăsa neamintit nici du
rerosul fapt, că mulțl din membrii activi' 
ai reuniunei acesteia nu s’au presentat la 
adunare după cum ar fi trebuit și după 
cum se aștepta. Nepăsarea, acâstă bolă li- 
piciosă și condamnabilă, pare a se fi în
cuibat și în sînul membrilor acestei corpo- 
rațiunl, căci numai ast-fel se pot esplica 
absențele cele multe.

Nu voiu să supăr pe nimenea; o ase
menea intențiune nu pot ave față de voi, 
frați colegi, cari în greua, der frumosa vos
tră carieră și așa aveți de-a vă lupta cu 
destule năcașuri și greutăți; der un rău, re
cunoscut de totă lumea ca dușmanul cel 
mai aprig al înaintărei nemului nostru, tre- 
bue sbiciuit și combătut fără cruțare.

După acestea voiu trece la descrierea 
adunărei generale, ce s’a ținut în comuna 
Rotbav. Ea s’a deschis Luni în 25 Sept, 
v. la 9 ore a. m. cu celebrarea unui fru
mos serviciu divin împreunat cu parastas 
pentru decedații membri ai reuniunei și cu 
invocarea duhului sfânt, la care au oficiat 
P. O. D-nl protopopi I. Petric și D. Colto- 
feanu, însoțiți de cinci preoți, fiind presențl 
toți participanții la adunare, precum și un

țimea celorlalte sate, care par’c’ar fi robe 
de veci lăcomiei marilor muncitori de pă
mânt.

II
Mai de vale de iazul din jos, la o de

părtare cam de vr’o doi chilometri, se făcea 
o rîpă, care da în Vuiu, când o miluia și 
pe dânsa Dumne4eu cu apă.

Mai înainte vreme fusese pe acolo un 
cătun, care ținuse tot de Tutueni; der de 
când rîpa Caprei să năpustise odată cu 
atâta apărie, că speriase lumea, că luase 
câte-va case, sci, de spălase locul și-l fă
cuse ca ’n palmă, — încetul cu încetul că
tunul se pustiise.

Cei rămași fără case o și sbughiră în 
Tutueni, și, mai cu mila altora, mai din 
munca lor, își făcură rostul la loc; ceilalți 
unul câte unul, de frică să nu mai fiă fu
rați fără veste de rîpa Dracului, — cum 
o botezară ei, pe urmă, — lăsară cătunul.

Nu.rămăsese acum pe costa rîpei de 
cât o casă, cucuetă tocmai mi-te sus de 
tot. Potop să fi venit dâră pe rîpa Caprei 
și s’o fi putut ajunge.

Eiind-că Badea Gligorie Cobârcea avea 
vr’o cinci fălci de loc, din creștetul delului 
pănă pe costa rîpei, loc bun, rodnic, că 
mai cumpărase și dela cei fugiți câte-o șu- 
șăniță, — ecă nu vru să se mute după 
ceilalți în Tutueni și rămase singur la rîpa 
Caprei.

Baba lui dăduse ortul popei; fecioru- 
său Oancea își făcea rândul la oștire. Mun
cea singurel și strîngea să facă mai ușor 
traiul lui Oancea când o fi să se întorcă 
băiatul, și să rămâie acasă.

Badea Gligore mai că se făcuse uitat 
celor din Tutueni. Rar le dedea bună vre
mea, la moră, la biserică, și, la câte-o tre
buință, pe la cârșmă. De băut, nu bea; 
numai doră își cumpăra de tras tutun, ori 
câte ceva pentru casă. Să deprinsese acuma 
cu pustiul împrejurul lui, și nu-i mai cerea 
inima omeni.

Er când l’apuca câte un puiu de 
dor de Oancea, lua pușca la umăr, și pe 
ici îi era drumul, în sus pe rîpă, după vâ
nat. Numai când avea de muncă, atunci 
singur nu putea răsbi, și aducea din sat 

câte brațe îi trebuia, din foștii lui că- 
tunenl.

Rîpa o avea în față, cu malurile-i 
căptușite de pietriș pestriț, care sta gata 
în totă clipa să-și dea drumu în vale; ba 
une-orl, când te uitai așa mai lung, chiar 
ți se nălucia că ve4l pietrișul prăvălindu-se 
pietricică pe pietrică în jos; âr ciuruela 
ușoră a pîrîeașului din fundul rîpei par’ 
c’ar fi fost vuetul prăvălirei pietrișului.

Casa Bad ei Gligore eramăricică; din 
vale mai n’o 4&reai sclipind dintre nucăria 
ce-i făcea rdtă.

înăuntru acum, tot rostul de altă dată 
par’că n’ar fi fost: ve4l că lipsea mâna 
casnicei.

Mândre erau cergile de pe paturi, țo- 
lurile de pe jos, velințele de pe păreți, per
delele, prosopele; pe tote însă se așter
nuse o pojghiță subțire de colb, care le 
închisese fața ca o țesătură nouă cenușiă 
peste cea veche tărcată.

Nimica din tot rostul celor trei odăi, 
nu se mișca din loc. Numai în tindă unde 
Gligore dormia, unde Gligore își făcea mă- 

măliguța și câte o lecuță de fiertură, era o 
lecuță de viață. Colb de-ajuns și ’n tindă; 
nici o rânduâlă; cum să nimerea, așa le pu
nea Gligore, qjurul, cofa, ceunul, pirostreile, 
vrescurile și tote celea; der tot sămăna a 
viâță: prin cele trei odăi par’ că trecuse 
mortea și par’ că uitarea își statornicise 
locuința fără păsare de ceva.

Intr’o 4L Pe când sorele sta de-o su
liță de-asupra delului din față, un flăcău 
prinse a sui costa râpei.

Da în tomnă, era răcore; suișul greu 
însă îi sămănase flăcăului pe frunte măr
gele de apă, care luaseră fața pielei lui 
pârlită de sore.

Flăcăul se opri să. răsufle și să pri- 
vescă.

Casa părintescă mijia albă și cu scli
piri roșatece printre nucii mari și stufoși, 
pe care-i învăpăiase asfințitul.

Niel o suflare de vânt, care să-i cla- 
tene. Tăcea adânc pustietatea asta din pre- 
jurul lui. Rîdea tainic porumbiștea în um
bra, ce prindea să se lățescă de la un colț 
al delului. Pietrișul rîpei par’ că lua suflet 
și sclipea în fel de fel de fețe. 
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număr frumos de popor îmbrăcat sărbăto- 
resce. Cântările liturgice au fost esecutate 
cu multă frumseță de corul de curând în
ființat al tinerimei din Rotbav, având ca 
conducător pe zelosul și harnicul învățător 
George Fulea, care deși numai de curend 
instituit ca învățător în acestă comună, a 
sciut da dovedi, că-i zace la inimă progre
sul apăsatului nostru popor.

Terminat fiind serviciul divin, On. D-n 
loan Leucescu, parochul local, ținu din ușa 
altarului, în numele său și al parochienilor 
săi, o scurtă și acomodată vorbire la adresa 
membrilor dorindu-le, ca căușele pentru cart 
s’au adunat, se fiă însoțite de succesele cele 
mai strălucite.

După acestea membrii reuniunei se 
retrag într’o sală spațiosă a prea frumosei 
scole românescl din acestă comună, care 
face onore întemeiătorilor ei, și în special 
parochului I. Leucescu, ale cărui merite pe 
terenul acesta sunt prea recunoscute.

întruniți aci, președintele reuniunei, 
d-1 profesor gimnasial loan Popea, deschide 
adunarea prin un discurs măduos, în care 
arată starea cea tristă din trecut a popo
rului român pe terenul școlar, când scbla 
limbei românescl era numai casa părin- 
tâscă. Amintesce, cum străinii de tbte nu
anțele, învățațl și neînvățațl, diceau des
pre Români, că sunt un popor necult și 
aprope sălbatec, și că prin urmare e ne
vrednic de o sorte mai bună. Face apoi o 
trecere la starea nostră din timpurile mai 
nouă, amintind cu reverință numele câtor
va bărbați mari eșițl din nâmul nostru, ca: 
Maior, Șincai, Clain, Lazar etc., prin a că
ror stăruință și zel neobosit ne-am ridicat 
la starea de acuma.

Schițeză apoi activitatea reuniunei din 
timpul de când d-sa figureză ca președinte, 
și sfârșesce cu cuvintele semnificative: 
„Asta este, ce-mi âmple sufletul de spe
ranță, că ea va fi una dintre cele dintâi 
reuniuni ale metropoliei nostre. Și că acest 
prestigiu și-l va păstra, cât va fi în ființă, 
pănă la cele mai depărtate timpuri, spre 
lauda ei și a membrilor ei, și spre înflori
rea nâmului românesc, avend devisa: „Me
reu înainte pe calea propășirei intelectuale 
și morale. Atunci se va împlini și prog
nosticul, ce ni-1 fac străinii în privința vii
torului nemului românesc! Așa să fiă!“

Acest discurs a fost ascultat cu viu 
interes din partea membrilor și primit cu 
sgomotose urări de „să trăescău la adresa 
vrednicului președinte, pe care adunarea 
unanim îl rogă, să și-l publice, fiind el de 
deosebită importanță și pentru publicul 
mare, care n’a fost la adunare, ceea ce d-sa 
a și promis.

După ce se voteză și esprimă preșe
dintelui mulțămită protocolară, se dă ce
tire apelului nominal al membrilor ordinari, 
âr despre absenții se ia notă la protocol. 
D-nii Ioan Petrie protopopul Brașovului și 
d. Ooltofeanu protopopul Treiscaunelor- 
fiind presențl, promit spre satisfacțiunea 
adunării, că în sfera lor de activitate vor 
purcede cu cea mai mare severitate față 

de acei membrii renitențl din trântele lor, 
cari nu cunosc, său nu voiesc a-șl cuuosce 
chiămarea.

Se cetesce raportul comitetului despre 
activitatea sa în anul 1894/95, lucrat de 
subscrisul, din care sa vede, că comitetul 
a ținut 8 ședințe, în cart s’au discutat și 
resolvat diferite cestiunl de interes pentru 
promovarea scopurilor reuniunei și pentru 
păstrarea vaZei ei.

Prin părintele loan Macsimilian, cas- 
sarul reuniunei, se cetesce raportul asupra 
cassei, din care reese, că reuniunea posede 
o avere de 2567 fl. și 29 cr., âr din ra
portul bibliotecarului I. Aron se vede, că 
biblioteca reuniunei posede 170 opuri în 
250 tomuri și mai multe fascicole în va- 
lore de 406 fl. 79 cr.

Tustrele aceste raporte se iau la cu- 
noscință din partea adunării și se predau 
la anumite comisiunl spre censurare și ra
portare la timpul său. Cu acestea se în- 
cheiă prima ședință la ora 1 p. m.

Ședința a doua întregă a fost ocupată, 
cu discutarea temei: „ Cari sunt manualele 
cele mai practicabile din obiectul religiunei, 
spre a pute fi folosite cu succes în scolele nos
tre elementare

Asupra acestei întrebări se ivesc 
multe și diferite păreri. Comitetul central, 
prin raportul său special lucrat asupra aces
tei teme, pe basa părerilor desfășurate în 
despărțămintele reuniunei — conchide, că 
manualele esistente nu întrunesc în de ajuns 
cerințele pedagogice, și deci e de părere, 
ca adunarea generală să voteze trei premii 
de câte 100 fl. pentru cele mai bune ma
nuale, ce s’ar lucra în acâstă materia.

Membrii despărțământului al doilea, 
al traotului Bran, susțin părerea d-lui Ni- 
colae Muntdnu învăț., în Cârstian, espri- 
mată în eminenta lucrare, ce o a cetit cu 
ocasiunea adunării generale din acest an 
a despărțământului acestuia : ca religiunea 
să se propună școlarilor în chipul, cum 
se preda ea creștinilor în timpurile vechi, 
fără manuale, și numai din clasa a IV să 
se dea manual în mânile școlarilor, și 
anume: cateehismul lui Moise Toma, pre
lucrat de Simion Popescu.

La discusițiune înteresaută, ce a mal 
urmat, iau parte învățătorii: Ioan Aron, 
Teculescu, Ștf. Popoviciu, directorul Belli- 
ssimus, v.-președ. I. Dariu, Butnariu, Vătă- 
șanu și Bude, âr membrul A. Bârseanu 
propune a rămâne pe lângă manualele 
esistente, cari dâcă nu-s bune, atu»cl să 
se rbge Ven. Consistor din Sibiiu a com
pune și tipări altele. In fine propunerea 
oomitetului, ca să se dea trei premii de 
câte 100 fl. peutru cel mai bune manuale 
n3 in religiune, în legătură cu părerea d-lu 
Ioan Aron, ca să se dea cărți în manile 
elevilor, începând din clasa a Il-a, se pri- 
mesce de adunare, rămânând, ca oomite- 
tul central se dispună asupra sumelor, ce 
se vor prelimina din partea procsimei adu
nări geuerale.

(Va urina.)

Măcelul din Trebizonda.
Am fost amintit în numărul nostru 

din Dumineca trecută ce măcelăriri și jă- 
fuirl s’au făcut acum de eâte-va săptămâni 
încoce în imperiul turoesc. Turcii adecă se 
pare, că și-au pus de gând, să stingă pe 
Armeni de pe suprafața pământului. Ura 
dintre aceste două popore a crescut în tim
pul din urmă pănă la morte, pi de di so
sesc scirl despre fapte îngrozitore, ce se 
petrec în diferite părți ale împărăției tur- 
cesol.

Dintre tote măcelurile severșite în 
săptămânile din urmă cea mai îngrozitbre 
a fost cea dela orașul Trebizonda (Trape- 
zunt). Un călător de pe vaporul Venus, care 
staționase în fața Trebizondei, trimise <jia_ 
rului „Koelnische Zeitung“ o descriere a 
măoelului dintre Turci și Armeni, descriere, 
a cărei adevărătate o garanteză redacția 
Ziarului din Colonia.

Etă un resumat:
„Pasagerii de pe bordul vaporului 

Venus au fost martori oculari ai grosni- 
eului măoel al câtor-va Armeni pe malul 
mării. Armenii au fost parte omorîțl cu 
pietri, parte înecați. De pe fortărâță sol- 
dații împușoau într’una, âr stradele erau 
pădite de soldați călări.

„O luntre cu trei fugari armeni se de
părta dela mal, dâr cei cari îi urmăreau nu-i 
slăbiră; se încinse o vîslare pe viâță și pe 
mbrte. Ținta fugarilor era o oorabiă ru» 
sâscă, care ancora cam la vre-o 100 de 
metri departe de noi; când Armenii se apro- 
piară de vaporul rusesc, Turcii părăsiră ur
mărirea. Dâr se întâmplă atunci un lucru 
îngrozitor: Armenii fură asvârlițl fără nici 
o milă de pe scara vaporului și căleați în 
picibre. Când Turcii văcjură acesta, se re
peziră cu un nou curagiu asupra Armeni
lor șl îi omorîră.

„La malul din spre răsărit un Armean 
cădu lovit de un glonț, der cum nu fusese 
bine nemerit, căuta să se ridice. Atunci 
Turcii îl înconjurară, și de câte-orl Armânul 
căuta să se ridioe, îl bombardau cu pietri; 
acesta a durat o jumătate oră; în sfîrșit 
un Turc sdrobi capul Armânului cu un bo
lovan.

„Prăvăliile au fost, natural, imediat 
tbte înohise, dâr Turcii le sparseră și înce
pură să le prădeze. Am văcjut cum s’a pră
dat întrâga loouință a unui Armean, lăeând 
numai păreții goli. Am vădut cum se arun
cau pe ferestră lucrurile din oasă în nisce 
luntre pregătite pentru acâsta. împușcătu
rile nu au încetat pănă la amedi, și fap
tele odiose se repetau mereu.

„Cu spaimă așteptam pe un domn din 
Viena, care descinsese diminâța în oraș. 
Cătră orele trei se întbrse. El ne povesti, 
că stradele sunt acoperite cu cadavre, că 
prăvăliile Armenilor au fost sparte și pră
date, că familii întregi au fost nimicite și 
2000 de femei cu copii s’au refugiat în 
spitalul iesuitilor. După socotâla sa trebue 
să se fi ucis 600 de Armeni, dâoă nu mai 
mult. Două dile mai târdiu am intrat și eu 

în oraș, sângele rămăsese pe strade și în 
unele locuri bălțile de sâDge erau așa de 
mari, că nu se puteau ocoli. Consulul aus
triac adăpostise 200 de femei și copii. Din
tre Turci nu au căcjut nici cinol omeni, 
dovadă, că Armenii au fost nearmați și că 
au fost surprinși.

„Trebue să mai comunic, că revolta 
a isbucnit în totă împrejurimea. Pe o co
lină de lângă Trebizonda se află colonii ar
menești ; ele fură înconjurate și incendiate 
așa, că omenii au ars de vii, căci dâcă 
cine-va încerca să fugă era împușcat. Va
porul nostru Venus a fost reținut în port 
de consulul austriac, pentru-ca în cașul, 
când ar reînoepe măcelul, Europenii să se 
potă refugia pe el. Din oausa acesta am 
fost siliți a continua călătoria pe un va
por danezu.

SCiRILE piL£i.
— 21 Octomvre.

Români la mileniu, țliarul maghiar 
„Hazănku dela 1 o. aduce soirea, că fiș- 
panul Făgărașului, Bausznern, a anunțat 
direcțiunei esposițiunei milenare, că din 
diferite ținuturi ale comitatului său va es- 
peda la Budapesta pentru sărbările mile
nare câte-va cară românescl. „Bravii ro
mâni 4i°e numitul 4Lr „nu se tem de os- 
tenâlă, ci cer să li-se plătâscă numai ohel- 
tuelile pe tren și grajduri pentru cai, ceea 
oe li-se va și împlini14. Nu seim întru cât 
este adevărată seu nu acâstă scire, în tot 
cașul însă atragem atențiunea inteligenților 
români, atât din comitatul Făgărașului cât 
și din alte ținuturi românesol, să veghieze, 
ca țăranii români, nesoiind de ce e vorba, 
să nu fiă seduși și amăgiți prin cine scie 
oe promisiuni, ca să se învoesoă a merge 
în anul viitor la Budapesta, și să fiă aci 
arătați lumei ca de oomediă.

— o —
Pentru monumentul lui laneu, după 

cum li-se scrie foilor unguresci, a făcut o 
colectă și d-1 Iacob Bichișianu, măestru- 
păpucar în Năsăud. Din causa acâsta den
sul a fost citat la fisolgăbirăul Bodo Kâl- 
mân, care Va pedepsit cu 15 fl. amendă și 8 
cțile temniță, pe cuvânt, că oolecta a făcut’o 
în contra ordinului de oprire al ministrului, 
care, cum seim, a poruncit, ca colectele să 
se confisce, âr colectanții să se pedepsâscă. 
Condamnatul a insinuat reours. Iu legătură 
cu acesta foile uuguresci, ca să facă lucrul 
mai cu corne, istorisesc nisoe prostii, pen
tru cari născocitorii lor ar merita să fiă 
duși îutr’o oasă de nebuni.

— o —
Călindarul Plugarului, oare este as- 

tă4l unul dintre cele mai lăudate și tot
odată și cele mai ef’tine călindare româ
nescl dela noi, pentru anul 1896 va apărâ 
Zilele acestea, avend un cuprins forte bo
gat, bine ales și întocmit întru tbte după 
trebuințele poporului nostru. D-1 I. Geor
gescu, colaboratorul nostru economic, și-a 
dat deosebită silință la partea economioă

Pe flăcău par’ că ’1 cuprinse un fel 
de jale a unui dor atunci aprins în adân
curile inimei.

Ișl apăsă căciulița pe cefă, c’o mână, 
care-i tremura par’că, și cătâ lung la nisce 
plopi din dosul casei.

Să ridicau drepți, subțiri, ca nisce 
luminări aprinse de sorele, ce căta în urmă 
de după del; îșl tremurau frunZele, care 
sclipeau când a verde închis, când albind, 
și foșnăiau încetișor, par’ că ar fi șoptit 
ceva....

Nu cum-va ’1 cunoscuseră?
înduioșat la chip din cine scie ce în

demn al unor gânduri numai lui sciute, 
flăcăul porni la del.

Un lătrat gros dădu glas pustiului. 
Flăcăul se opri.

— Nea! Costreiîi! strigă el.
Să audi un fel de fâșâitură prin ier- 

băria înaltă de lângă casă și âcă se ivi 
capul mare și lânos al unui dulău. Iu ochii 
lui par’ că sclipia mirare.

Lătra odată scurt, par’ c’ar fi între
bat, că cine ’1 chimă?

— Costreiîi! mai grăi flăcăul., nea, 
Costreiîi, ce? m’ai uitat?

De astă dată dulăul scutură din cap 
și se repedi la flăcău cu gudurătură de bu
curi ă, cu schelălăiturl de alintare, cu sări
turi și cu dor de pupătură.

— Undei tătuca, Costreiîi... Unde-i?
II întreba și-l desmierda, și-l apuca 

de fălci, și mi-1 trântia, par’ c’ar fi fost 
un copilandru la hârjonă în bătătura casei.

Și tot așa, în jocă, străbătu printre 
nuci și ajunse de ’naintea casei, unde să 
opri și rămase o clipă să privâscă ca vrăjit.

Ușa era închisă și lacătul spunZura 
între cele două verigi grose, mare și greu; 
âr gaura cheiei, ca un ochiîi de paZă, căuta 
par’ că țîntă la eh

Erba năpădise totă bătătura casei 
pănă sub prispă....

Stupii ședeau înșiruiți, câte doi la 
rând, tot în partea stângă a casei; câte o 
albină da târcol p’împrejurul când al unuia, 
când al altuia...

Un roiă bâdâia, strtns ghiomoltoc, pe 
tulpina unui nuc...

Găinile ciuguliau pe marginea rîpei, 
aci ivindu-se aci nevăZute, făcându-se în
tre buruenile înalte. Era casa părintâscă, 
cu tot ce scia Oancea, și lui i-se părea 
alta, ca o nălucire a minței într’un pustiu.

Venise pe jos, cale de patru poște 
de la târg, muncit de dorul s’ajungă mai 
degrabă; acum, îșl dădu drumul, ostenit, 
pe prispa de mult nemăturată.

Și ’n vreme ce prinse a rămânea în 
neclintire, âr pe d’naintea ochilor a i-se 
închipui săraca mă-sa, bună, harnică și cu 
dragoste de el, — Costreiîi gemu de două, 
trei ori, cu ochii țîntă la densul, și pe 
urmă să trânti și el lângă prispă, să făcu 
colac, și par’că prinse a ațipi.

(Va urma.)

Sfaturile unui ac.
de D-na Colomb.

Măriora cbse pentru întâia-oră; figura 
ei copilărâscă s’a făcut seriosă; adl lucrâză 
și ea de prima-dată, și în zadar pasărea 
ei dragă, întărîtată de o rază frumosă de 

sore, o mângăiă cu cântecul, înzadar pi- 
siouța ei iubită se tot dă pe lângă ea tor
când : nimic nu o face să îșl ia ochii de
la lucru. E greu să coși fără să te înțepi 
la deget, să tragi de ață fără să o rupi, 
să faci puncte de o potrivă de mari și de 
depărtate, și cu tbte acestea e așa de plă
cut când lucrezi pentru întâia-oră. Păr’că 
te simți fată mare, căci lucrezi ca și mama, 
încet—încet, începe să cosă mai bine. Mă- 
ribra răsuflă ușurată, lucrul merge singur, 
a cusut o bucată cât un lat de mână, când 
âcă aude un glas, care îi Zioe:

„Ascultă, fetițo, sfaturile acului tău ! 
Abia mă împrietenii cu tine, dâr prietenia 
nostră va ține mult, și vreme de mulțl ani 
nu ne vom mai despărți. Eu sunt stăpâna 
cugetărilor seriose; eu încep să-ți arăt ro
lul tău de femeiă, căci deorece ai înce
put să te slujescl de mine, ai început și 
să fi folositbre... Eu sunt pentru tine sim
bolul lucrului; lucrul e viața, activitatea, 
fericirea.

„Toți lucrâză în jurul tău. Pănă să 
ajung în mâna ta, mii de omeni au săpat 
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a acestui călindar, aducând artioull, povețe 
și instrucțiuni fârte folositdre pentru plu
gari. Nu mai puțin alesă este și partea li
terară, higienică etc. așa că plugarul gă- 
sesce în acest călindar o călăuză bună și 
credinciosa mai pentru tote trebuințele 
vieței sale. Prețul este și de astă-dată nu
mai 25 cr. Cine comandă 10 esemplare de
odată, primesoe al 11-Iea esemplar gratuit. 
Comandele suut a-se adresa Tipografiei 
editdre A. Mureșiami în Brașov.

— o —0 mică statistică. Ministrul unguresc 
de interne Ferczel a publicat într’o volumi- 
nosă broșură dările de sâmă ce le-a pr1 mit 
asupra stării sanitare a Ungariei în 1894, 
din care însămnăm următorele: Rolelor con- 
tagiose au căcjut jertfă anul trecut nu mai 
puțin ca 166. 424 omeni, seu 11 morțl la 
fiă-oare miiă de locuitori. Numărul bolna
vilor de difterită a soăcjat dela 49,233 la 
46,776; al morților de difterită dela 34 mii 
183, la 22, 205 (1894 față cu 1893). In
fluența a răpit 2365 de vieți. Bolnavi de 
trahomă au fost 32,549. Numărul medicilor 
și al chirurgilor o fost anul trecut de 4280, 
sporindu-se cu 106. Sporul aoesta cade însă 
numai la orașe ; în provinciă dinpotrivă s’a 
împuținat cu 88. In 11,105 comune din 
țeră n’au fost medici. Cei mai puțini me
dici sunt în comitatele Arva, Ugocea, Târ- 
nava-mică, Solnoc-Dobeca, Făgăraș, Turda- 
Arieș, Șaroș, Huneddra, Odorheiu, Sălagiu. 
Cei mai mulți în: Bichiș, Hajdu, Cianad, 
I.-N.-K.-Szolnok, Baciu-Bodrog, Brașov, 
Pest-Pillis-Solt-Kis-Kun și Torontal. Moșe 
diplomate: 7981. Farmaciști: 2092. Farmacii 
publice: 1351. Spitale: 334.

— o —
Armate rusesci la granița anstri 'că. 

Din Petersburg se anunță, că dilele acestea 
s’au făcut nouă concentrări de trupe la 
granița austriacă. Corpurile de armată ru
sesci 11 și 12 Bunt concentrate acum în 
Rovno, oeea-ce însemnâză un câștig de 
4—5 dile la cas de mobilisare.

— o —
Mnsîcn militară va concerta mâne 

sera la restaurantul Fleischer (Sorea). In
trarea 20 cr.

—o —
Școla de pomi a d-lui Ladislau l ngh- 

văry din Czegled, pe care o anunțăm din 
nou pe pagina din urmă este după cum 
ni-se scrie una dintre cele mai bogate 
scote de pomi din Ungaria, având o estiu- 
dere de 121 jugăre cu o mulțime de po- 
mișorl frumoși, sănătoși și de soiul cel mai 
nobil, de unde la comande se trimit bin*  
pachetațl și pentru prețuri moderate. Scola 
de pomi a lui Unghvăry epe pământ humos, 
ceea ce face, ca pomișorii să se prindă mai 
ușor. La cerere se trimite gratuit catalogul 
cu soiul și prețurile pomișorilor.

Arendarea măcelăriei din Prund

Domnii „tații de vecinl“ din Scheiul 
Brașovului voiesc să dea în arendă cu li
citația măcelăria din Prund pe trei ani, 

începând dela 1 Ianuarie st. v. 1896. Lici
tația se va țină Duminecă în 5 (17) Noem- 
vre în casa tatălui de vecini d. loan Stinghe 
la 10 6re înainte de amâcjl. Doritorii de a 
licita vor avă să depună un vadiu de 10 
la sută.

Dela comună.
Ședința din 31 Oct. 1895.

Primarul substitut deschide ședința 
cu împărtășirea, că magistratul a votat în 
decursul lunei espirate mai multor loouitorl 
săraci mici ajutdre; comunică mai departe, 
că s’a însărcinat inginerul-asistent Nekolni 
cu substituirea d-lui Kertsch, care e bol
nav. Bariț interpelâză presidiul în privința 
țevilor de plumb dela apaduot, cari fiind 
slabe se rup forte des în urma presiunei 
celei mari, și prin acâsta se fao privaților 
spese mari cu repararea. Primarul răspunde,, 
că nu are cunoscință despre ecâsta, pro
mite, că se va informa și va răspunde in 
ședința procsimă.

Fabritius vre, ca pe lângă cele 2 mi- 
serii — tramvai și apaduct, — amintite de 
antevorbitor, să vorbescă ceva de o a treia 
„miseriă“, adecă de abator. Acesta stă de 
12 luni gata, e făcut ou mari cheltuell, 
peste 100 de mii fi., peutru cari cămuna 
plătesce anuități și dobemjl și nu-1 putem 
folosi, deore-ce ministrul n’a aprobat sta
tutul. întrebă pe primar, ce pași a făcut 
magistratul? Primarul răspunde, că s’a fă
cut o representațiune la ministru pentru 
o folosire provisorioă a abatorului.

Urmeză ordinea dilei: 1) La cererea de 
pensionare a primarului Franciso de Bren- 
nerberg, magistratul propune, ca după un 
serviciu de 40 de ani să se voteze, ca pen
siune, salarul și cuincuenalele, adecă cu 
totul 2500 fi. v. a. Se primesce.

2) Magistratul raportâză, că cu intro
ducerea căsătoriei civile i-se fac comunei 
nu numai spese financiare, ci se detrage 
primarului și senatorilor însărcinați cu oon- 
ducerea matriculelor o grămadă de timp, 
astfel că ei nu-șl pot prevede ofioiile lor, 
pentru oare sunt plătiți de comună. , Pro
pune intervențiunea comunei, ca acești am- 
ploiațl să fiă desărcinați și să se numâscă 
în looul lor președintele și tutorul scaunului 
orfanal.

Lurz în o vorbire mai lungă arată 
nedreptățile, ce se fac comunei prm intro
ducerea legilor bisericescl; arată, că mi
niștri ungurescl nu se țin de declarările 
făcute în dietă, în urma cărora pe comune 
nu le-ar coste nimic matriculele de stat. 
Propune, oa comuna să nu permită a-se 
mai face spese ; 6r cele făcute deja să se 
rebomfice din partea statului. Mai departe 
e de părere, că nici alțl amploiațl din ma
gistrat să nu se însărcineze cu conducerea 
matriculelor, pentru ca să nu sufere ofi
ciul lor.

Schiel e tot de părerea acesta și aș- 
tâptă dela respect’vii amploiațl, ca ei din 
propria lor inițiativă să dimisioneze.

Senatorii Takobi și Alesius declară, 
că ei ea amploiațl nu pot face acesta, cu 
tbte că nu o mai pot duoe mai mult ca 
o lună.

Mai vorbesc tot în sensul lui Lurz 
prof. G-usbeth și notarul Maager. La votare 
se primesc următorele păreri:

a) Primarul și senatorii să fiă desăr
cinați de oficiul matriculilor; b) Alte or
gane comunale încă să nu fiă însărcinate 
cu acest oficiu, âr ca consecință: c) Oficiul 
matriculilor să nu mai fiă în edificiul ma
gistratului.

înainte de votarea ultimului punct (o) 
primarul a avut un inoident neplăcut eu 
Lurz, deore-ce nu voia să-l pue la vot.

3) Pentru regularea drumului la spăr
tura din strada castelului în promenada de 
jos (lângă fabrica de gas) se votezi 312 fi.

Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiului.

Acâstă reuniune, după cum ve
dem din raportul comitteului central pe an. 
1894, desvoltă o activitate prea frumosă și 
rodnică pentru țăranii noștri agricultori din 
acel comitat. La 1 Iulie 1894 reuniunea a 
ținut o întrunire agricolă în Orlat, la care 
au luat parte țărani de prin comunele ve
cine, oărora Ji-s’au ținut prelegeri instruc
tive despre purtarea economiei raționale în 
două hotare, despre cultura trifoiului, îm
bunătățirea rassei de vite, despre cultivarea 
grădinei de legumi etc.

La Săliște, reuniunea a i.rangiat o 
esposițiă de vite de prăsită, la care au fost 
espuse 151 vite din partea a 78 esponențl. 
Acesta a fost a 5-a esposițiă de acest fel 
arangiată de reuniune. Ea a dovedit, că 
în privința prăsirei de vite de soia bun 
economii noștri din acea parte a locului 
sunt în înaintare.

Tot în Săliste a araugiat în tomna 
trecută prima esposiție de pdme, care a reu
șit peste așteptare. In urma acestei espo- 
sițiunl au urmat mai multe comande de 
pdme, ohiar și din străinătate. In Săliște a 
instalat reuniunea și un cuptor de uscat pome 
sistem „Cazeni!leu. Cuptorul, în preț de 
295 fi., a fost dăruit reuniunei de minis
terial de agrioultură si a fost așeejat în 
pieța din Săliște printr’un grădinar de stat 
trimis de ministeriu. Cuptorul a costat cu 
totul 727 fi., din cari 432 fi. i-a plătit reu
niunea. La acest cuptor, de cari se află 
numai 4 în totă țâra, se pot usca, afară de 
prune, tot felul de pdme, legumi, păstăiose, 
cartofi, er idrna se pote foosi ohiar și la 
afumatul cărnii.

Un însămnat progres se constată la 
țerănii agricultori mai ales din ce privesce 
oultua nutrețurilor măestnte. Un număr de 
mambri neobicinuit de mare au cerut dela 
reuniune să li-se dea sămânță de trifoiu, 
napi de nutreț și luțernă. Reuniunea a 
procurat și câte-va chilograme sămânță de 

cânepă italiană, pe care a pus’o în vân4are. 
Acâstă cânepă cresce la înălțime de 2*/ 2 
—3 metri și produce mulțime de fire lungi, 
albe și subțiri, așa oă e mai spornică și 
mai pe sus ca cânepa ndstră.

Tovărășii agricole s’au înființat pănă 
acum în 8 comune.

Mâne, în 3 Noemvre n., îșl va țină 
acestă folositdro reuniune neconomică a 7-a 
adunare generală în comuna Mohu.

Schi telegrafice.
Budapesta, 21 Octomvre. Abdi- 

cend ministrul de agricultură Andor 
Festetich, conducerea acestui minis
ter a luat’o asuprașl în mod pro- 
visor baronul Banffy.

Viena, 21 Octomvre. Tote clu
burile antisemite au hotărît, ca în 
cașul dbcă Lueger nu va fi aprobat 
ca primar al Vienei, se-șl depună man
datele toți șefii cercurilor orășenesc! 
precum și consilierii antisemițl în
sărcinați cu îngrijirea săracilor, pen
tru de-a inscena din nou agitațiuni 
electorale.

BucurescT, 21 Octomvre. D sol- 
varea camerei se va decreta Marța 
viitbre.

Constantinopole, 21 Octomvre. 
Garda albaneză din palatul Sulta
nului a făcut grevă. 8 dintre gardiști 
numai decât au fost esecutați, 24 sunt 
arestați. In Arabia încep a-se ivi tur
burară.

Convocare.
Reuniunea învățătorâscă gr. cat. „Ma

riana11 îșl va ține adunarea generală din 
anul curent la 9 Noemvre st. n. în Nă- 
săud.

Obiectele:
1) Membrii reuniunei la 8 ore a. m. 

vor asista în corpore la serviciul divin în 
biserica gr. cat.

2. Deschiderea ședinței în sala șco- 
lei fundaționale.

3. Esmiterea comisiunilor: a) pentru 
verificarea protocolului; b) pentru critisa- 
rea prelegerilor practice; c) pentru înscrie
rea de membri noi.

4. Raportul anual despre activitatea 
reuniunei.

5. Raportul cassarului, a comisiunei 
pentru censurarea rațiunei anului 1895, și 
pertractarea preliminarului de buget pen
tru 2896.

6. O prelegere practică de 1/2 oră în 
clasa a V-a a șodlei de fetițe din Istoriă 
despre „Ștefan Sântul11.

7. Cetirea disertațiunilor: a) „Educa- 
țiunea copiilor în familie11 prin Dămian 
Nechiti învățător în llva-mioă. b) „învăță
torul și posiția sa socială11 de Nicolau Mi- 
hăese învățător în Runc. c) „Gotthilf Cris
tian Salzmann, viâța, opurile și principiele

adânc pământul, au scos metalul grosolan, 
l’au topit, l’au curățit, l’au lămurit, și m’au 
făcut cum sunt acum: strălucitor, ascuțit 
și ușor. Spre a face stofa, pe care o coși, 
mii de lucrători au suferit căldura sorelui 
în țările căldurose; alții, punând în miș
care mașinele inventate de sciință, au tors 
și țesut lâna albă, pe care numărose va- 
pdre au transportat’o peste mări. Spre a-țl 
da firul de ață, pe care îl trag după mine, 
mii de lucrători au răsturnat pământul și 
sămănat grâul pe care Dumnedeu l’a fă
cut să încolțâscă și să crâscă; pe urmă, 
după ce s’a veștejit planta, alte mâni au 
luat’o și au scos din ea firul lung, alb și 
mole la pipăit. Toți au lucrat pentru tine; 
lucrâză și tu pentru toți după cât te lasă 
puterile. Fi veselia casii, fi ângerul ei. Bu
cură pe tatăl tău când se întorce acasă 
obosit de muncă; bucură pe mama ta spre 
a-i înlesni sarcina. Tu fetițo, care te folo- 
sescl de munca fiă-căruia, respectă pe cel 
mai umilit dintre lucrători și fi vrednică 
de a-țl țină odată și odată locul printre eiu.

Măridra a crescut, s’a făcut fată mare. 
Mumă-sa dice uitându-se la ea și zîmbind:

— E cât mine de mare.
Maridra stă la ferâstră cu fruntea ple

cată d’asupra lucrului.
Acul credincios cose mereu.
Ii dice încet:
„Ai împlinit cincl-spre-deee ani, Ma

rio ; cincl-spre-dece ani ți-s’au șters din 
vieță. AdI o să fiă serbare în casă, o să 
primescl flori, urări de bine... Unii te vor 
ferici, că întri în vieță; decă ai sta să-i 
crecjl pe ei, viâța ar fi un rai vecinie... dâr 
tu ai vădut multe lacrimi și multe cernirl. 
Alții îți vor spune, că copilăria, care s’a 
dus, este cel mai frumos timp al vieței. 
Nu-i crede nici pe ăștia, fetițo; fiă-care 
verstă îșl are datoriile ei și de fiă-care da
toria Dumnezeu a legat câte-o bucuria. 
Mergi înainte în simplicitatea și în since
ritatea inimei tale, nu tremura, să nu-țl 
pară rău de nimic și nu cere vieței, de cât 
atâte cât îți pote da. Mie să-mi fi credin- 
ciosă: lenea e sfetnic rău, der mânile, cari 
lucrâză, nu mai au vreme să facă rău. Ale 
tale, mulțumită mie, sunt dibace și iuți, 
sciu să se slujescă de mine spre a te îm
podobi... Bine; fi frumosă, fi grația și far
mecul casei tale acum, mai târdiu grația 

și farmecul altei case, pote; dâr slujește-te 
de mine și mai cu folos. Te uită la bieții 
copilașii ăia sdrențăroșii.. M’ai înțeles, și cu 
forfecele nu ai mai tăiat panglici și dantele 
ci stofe grose. Fă și mai bine: învață ce 
sci pe biata fată, pe care n’a avut cine s’o 
învețe, ca să potă și ea drege vestmintele 
ei și ale familiei; acul unei femei e ca bă
țul fermecat din basme și, mulțumită lui și 
cea mai săracă îșl pote împodobi lucrurile 
trebuinciose cu câte ceva. Ce sci trebue 
să înveți și pe alții; cât de mică să fiă lu
mina, tot nu trebue acoperită11.

Măriora s’a făcut femeiă cu fruntea 
seriosă, cu privirea curată. Acul credincios 
e în mână-i; cose fașe moi și căldurose, că- 
mășuțe de pânză subțire. Tînăra femeiă se 
uită la lucrul său și zîmbesce; i-se pare 
că e tot pe vremea, când cosea pentru pă
puși. Der rufele, pe cari le cose acum aș- 
tâptă o ființă viă, un suflet mic, și muma 
încântată abia simte obosela, ce îi prici- 
nuesce munca necontenită. Acul par’că are 
aripi, așa. de iute o slujesce; și pe când 
cose, îi spune:

„E greu lucrul, Mario; suferi, oste- 

nâla te silesce să te oprescl în fie-ce clipă, 
și totuși inima ți e plină de bucuriă, și 
ești fericită, că te obosescl și că suferi. 
De ce ? Acum abia îți începi rolul de mamă: 
ospetele, pe care îl aștepți, la care te gân- 
descl cu așa de dulci bătăi de inimă, îți 
va pricinui multe alte suferințe și multe 
alte oboseli. Veghierl lângă lâgăn, griji 
necontenite, îngrijorări nesfîrșite, preocu
pări de viitor, de fericire, de muncă, de 
isbândă: acâsta îți va fi viâța de acum 
înainte. Sci acesta și nu te temi, nici mă
car nu-țl trebue curagiu, atât de ușore te 
va face să ți-se pară tote greutățile sufe
rite pentru el iubirea ce simți pentru co
pilul tău. Vieța ta totă a trecut în el; în 
el sunt de acum tote dorințele, tote spe
ranțele și tote visele tale, și ai vrâ să fi 
pe vremea, în care zînele, ca nisce nașe 
darnice, atingeau cu bețișorul lor de aur 
pe copiii din lâgăne. Nu căuta așa departe: 
Dumnedeu a pus lângă fiă-care copil năs
cut de curând câte-o zână plină de iubire, 
ca să-i arate calea în lume. Ea face sorta 
copilului, sorta lui morală, singura, care e 
vrednică să ne ocupăm de ea. Puterea îi 
e mărginită, nu-i pote da frumusețe, bo- 
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sale pedagogice* 1*,  de Ioan St. Pavelea, în
vățător în Sânt-Iosif.

Corespondență economică.

I.
In luna lui Septemvre a acestui an 

făcusem o călătoriă dela Făgăraș cătră 
Brașov, cu care ocasiune am făcut și dre- 
carl studii economice.

Comitatul Făgărașului este unul din
tre cele mai impopulate, dâr pe unele lo
curi are un pământ atât de pietros, năsi- 
pos, pădureț sâu rece, încât nu se produc 
deoât cartofi, ovăs, secară și puțin cucu
ruz, care însă nu se prea răsbesoe cu cop
tul, de aceea rămâne mai mult alburiu. 
Prin urmare nu este an, fiă el cât de ro
ditor, ca să se ajungă toți locuitorii cu 
buoatele, așa, că trebue să mai și cumpere 
o parte din ele.

In aoest comitat are statul pâte cele 
mai multe și mai mari domenii pe cari și 
le-a comassat mai tot în fruntea pămân
tului, lucrându-le în regia propriă sâu dân- 
du-le în arândă. Aceste domenii sunt tâte 
aranjate corăspunZător și plantate jur îm
prejur cu acățl (salcâmi).

Pe domeniile lucrate de cătră direc
țiunea economică din Făgăraș se pârtă o 
economia rațională, deși cu spese mari, cul
tiv ându-se mult trifoiu, măzăriche, ovăs, 
săcara și altele, âr icl-oolea s’au făcut în
cercări și cu creșcerea oilor, schimbându-se 
producțiunea acestor pe timpul iernii. 
Anume se lasă berbeoii între oi de prin 
Iulie și astfel ele fată prin Noemvre, când 
după ce creso încât-va mieii, aceștia se 
vând, âr oile se mulg totă iârna, pe când 
laptele și brânza au preț mai mare. Ore 
n’ar fi bine, ca pe unde iârtă împrejură
rile, se faoă și oierii noștri asemenea în
cercări ?

In comitatul acesta a căZut astă-vară 
pe unele locuri grindină mare, oare a vă
tămat cucuruzul așa, că nici stiuleții (co
cenii) lui nu s’au putut desvolta cum se 
cade, de aoeea tuleii încă au rămas mă
runți și slabi.

8. Declamarea poesiei: „Morarul cu 
fiiul său“ bucata 125 din legendarul de 
Vasile Petri prin învățători desămnațl în 
ședință.

9. Raportul comisiunilor de sub pct. 
■3 lit. b c.

10. Pertractarea propunerilor insinuate 
la președinte cel puțin ou 24 ore înainte 
de adunare.

11. Statorirea timpului și locului pen
tru adunarea generală viitore.

12. închiderea ședinței.
Presidiul reuniunei învăț, gr. cat. „Ma

riana11.
Năseud, 23 Octomvre 1895.

Președintele: Secretarul:
Dr. Ioan Pop, Clement Grivase.

vicariu.

Literatură.
JDin „Biblioteca pentru toțl“ a apărut 

încă următorele trei broșuri: La ce visâză 
fetele, comediă de Alfred de Musset, tra
dusă în versuri de Th. M. Stoenescu; Le
gende istorice, de Dimitrie Bolintineanu; 
Ombra, roman de A. Gennevraye, tradus de 
Dumitru Stăncescu. Aceste broșuri sunt de 
o valore tot atât de mare, ca și cele 16 
de mai ’nainte. Costă flă-care broșură câte 
30 bani (15 cr.) âr 24 numere 7 lei. Cine 
aboneză 24 numere, câte apar într’un an 
întreg primesce pe de-asupra o carte gra
tuită.

*
In institutul de editură Ralian și Ignat 

Samitca din Craiova a apărut Priveliști 
■din viâță, de cunoscutul scriitor Ira-ian 
Demetrescu. O carte elegantă și bogată, cu
prinzând vre-o 43 scrieri felurite. Prețul 
2 lei 50 bani.

E D U C FțTu N E.
Ce se se dea tinerimei se cetâscă.

Un mare învățat (Herder) a cjia ■ 
„Adese-orI o carte a format seu a 
stricat pe un om pentru întrega lui 
vieță“. In adevăr decă cetim biogra
fiile tuturor ămenilor mari și buul, 
aflăm că fiă-care mulțumesce feri
cirea, ce a ajuns în vieță, cărților 
bune. Sunt însă și ast-fel de cărți, 
cari decă cad în mâna tinerilor, le 
strică gustul spre tot ce este bun, 
nobil, moral și frumos. îi strică pe 
•ei înșiși și îi nenorocesce.

Este deci datorința părinților și 
a profesorilor se desvolte în copii 
încă de timpuriu gustul de cetire și 
.a le da în mână cărți bune.

Cărțile bune duc singure pe ti
neri pe calea adevărată, influințăză 
in mod binefăcător asupra sufletului 
lor, spiritul începe a lucra, a se des- 
volta, a se forma.

Cel ce pe lângă cetire și cugetă

gățiă, nici putere după voia ei, der îi pdte 
da un cuget curat, cumpătare de dorințe 
■și putere asupra inimii lui.

„Până aoâsta e muma; tu ești dâna 
acesta, Mario, tu, care ieri erai fată, mai 
un copil, și care vei ave mâne în mâna 
ta tot ce e mai sfâut pe păment: o inimă, 
care nu scie încă ce e binele și ce e răul. 
Ia bine sema la ce vei pune în inima acâsta; 
să nu-țl scape nimic din vedere și să nu 
nesocotescl nimic, căci ori ce sămență 
trebue să încolțescă și să dea rode, fiă în 
.spre răul, fiă în spre binele creaturei lui 
DumneZeu, pe care ți-o încredințeză ție și 
de care îți va cere socotâlă odată și odată.

„Fie-i corpul frumos ori schilod, fie-i 
rolul pe păment umilit ori strălucit, trebue 
ca în viâță binele să întrâcă răul. Invață-1 
der să fiă curagios în lucrurile mici, ca și 
în lucrurile mari, căci mișelul nu pote ave 
nici o virtute; învață-1 să se respecte pe 
sine însuși, căci cel care nu se respectă 
pe el, nimic pe lume nu va respecta; în
vață-1 abnegarea, căci numai inimile de
votate fac lucruri mari. Der gândește-te, 
că nu vei pute face din copilul tău, de
cât ceea ce vei fi tu însă-țl. Nu va învăța 

asupra celor cetite, și în fine simte 
ceea ce a cetit, ajunge la perfecțiune.

Tinerimea îșl înmulțesce forte 
mult cunoscințele prin cetirea cărți
lor bune; flresce, trebue să i-se dea 
tot ceea ce este mai bun în litera
tură. Părinții se se îngrijeseă deci 
a da copiilor ceea ce este în adever 
bun, și să nu cumpere orl-ce carte 
le cade în mână, său pe cele, ce le 
vede mai frumos legate prin vitri- 
nile librăriilor. Cea mai bună carte 
este ceea ce produce în tîner plă
cere și tot-odată îi aduce și folos 
spiritual; lucrul principal al unei 
cărți este însă a-i nobilita sufletul.

Copiilor mai mici, sub 12 ani, 
— cărora le lipsesce încă cetirea cu
rentă și nu sunt deprinși a-șl apro
pia cele cetite — trebue să li-se dee 
cărți cu articoll scurțl, se fiă scrise 
simplu lămurit și potrivite gustului 
lor copilăresc — filosofarea și scrie
rile pline de vorbe neînțelese, neo
logisme, microbi streini, sunt de
fecte criminale.

De comun la acestă etate copii 
cetesc mai bucuros versuri, poesii, 
de cât prosă. Din causa sonorității 
și a scurțimii le pot ținea mai ușor 
în minte. Firesce, poesiile pentru ei 
vor trebui să fiă tot așa de bune ca 
cele pentru ămenii crescuți.

Ilustrațiile decă sunt bine ese- 
cutate înveselesc ochiul și inima, 
desvbltă frumosul, bunul și adevărul, 
pe cât timp cele urîte strică carac
terul.

Lumea copiilor cu plăcerile, bu
curiile și necazurile lor sunt pentru 
ei de mare însemnătate.

Lumea animalelor dă un mate
rial destul de bogat pentru cetire, 
tinerimei; cu deosebire importante 
sunt obiceiurile, traiul, deosebite pro
prietăți ale animalelor, din cari re- 
ese veselia și tot-odată învățături 
pentru ei (s. es. fabulele); ele educă. 
Scrise ast-fel ca ele se producă plă
cere de a le ceti și vede, îl înveță 
pe copil fără să observe acesta, ast
fel spre es. se va bucura de morala 
fabulei ca de însăși fabulă.

Gustul pentru caricaturi nu tre
buie cultivat în tinerime; se se cul
tive numai frumosul, armonicul, nu 
batjocura, bizareria, disarmonia și 
destrăbălarea. Forte însemnate sunt 
apoi poveștile și basmele alese. La 
noi, unde materialismul predomină 
totul, trebue se propagăm în cel mai 
mare grad idealismul, chiar din cea 
imai fragedă copilăriă. Basmele bune 
escită fantasia, produc impresii plă- 
tsute. Poveștile îngrozitdre, criminale, 
eu năluci, cele cari, produc frică și 
groză, cele ce propagă imoralitatea, 
trebue cu desăvârșire oprite, căci 

dela tine să fiă curagios, dâcă nu vei ave 
putere să te împotrivescl gusturilor lui, nici 
să se respecte nu va învăța, decă te arăți 
sclava lui; nici abnegarea, nici judecata, 
nici dreptatea nu va învăța-o, dâcă te vede, 
o singură dată egoistă, nedrâptă ori ușu- 

1 ratică.
„Veghiâză dâr asupra ta însă-țl, Mario, 

și caută să-ți îmbunătățescl inima, căci 
după inima ta se va lua copilul tău. 
Crede-mă și urmâză-ml sfaturile, căci eu 
sunt simbolul muncii, și munca îți trimite 

1 gânduri bune“.

Anii au trecut repede.
Maria stă galbenă și veștejită într’un 

fotoliu. Sub capul încoronat cu perl albi 
se află o pernă mare; manile zbârcite îi 
cad fără putere pe genunchi. Nepotă-sa, 

io fetiță cu obrajii sănătoși, stă lângă ea 
pe un scăunel; ea e paznica neclintită și 
dragă a bunicii sale, care când se uită la 
e a, i-se pare, că-și vede copilăria zim- 
b. indu-i.

Maria e bătrână, a fost bolnavă și 
ni i și-a redobândit încă puterile. Și-le va 
m .ai dobândi ore ? DumneZeu scie! Ișl în

pot nenoroci pe tîner, atât trupesce 
cât și sufletesce.

Literatura nostră e forte bogată 
în b'-îsme și povești; trebue ales ce-i 
mai bun și prelucrat anume pentru 
mintea tinerimii. Cu înaintarea etății 
să pot da istoridre, narațiuni, nove- 
lete, potrivite cu progresul etății. 
Istoridrele hazlii și comice, trebue 
nu numai să înveselescă, ci tot odată 
să dea de lucru facultăților sufletesc! 
ale tînărului, se-i ocupe simțul pen
tru dreptate, onestitate, disprețul pen
tru orl-ce nedreptate și neadevăr, 
să-i mărescă în acelaș timp cercul 
seu de vedere, să-i îmbogățescă cu 
noscințele asupra vieței și a lumei. 
Răul să| se tracteze numai pe cât e 
de lipsă, ca cu atât mai mult să 
reesă bunul simț în relief. O regulă 
principală pentru părinți și profesori 
este, ca să nu se gândescă nici odată 
la cestiunea, că copii strică seu rup 
cărțile, și din acestă causă să nu le 
cumpere seu să nu le dea în mâni; 
acesta ar însemna, că părinții nu 
vor binele copiilor lor.

Pănă la versta de 12 ani lec
tura copiilor este aceeași cu a fete- 
16r, de aci înainte cărțile trebue să 
se conformeze după inclinațiunile și 
gustul ambelor sexe.

Pentru copii o carte fărte bună 
este Robinson (de Campe). El des
chide copiilor o lume nouă, abun
dentă în impresii nouă și importante; 
din el învață copilul, cum un singur 
om, decă să scie folosi de puterile 
lui corporale și spirituale, păte în
vinge greutăți cât de mari, cum pdte 
să aplice spiritul de inițiativă și de 
întreprinderi; i-se desvăltă dorința 
de a vede și alte locuri nouă, și în
cercă eingui’ puterile, a deveni un 
erou. Cerința principală a astorfel 
de scrieri este, ca basa descrierilor 
din ele să fiă reală, adevărată și co- 
respuncjătăre obiectului descrierei; 
a doua cerință este, ca să nu se în- 
grămădescă aventuri prea grozave, 
nici scene de chinuiri... seu lucrări 
neprobabile, căci acestea ar irita 
prea tare fantasia tînărului, i-ar strica 
și brutalisa gustul. Esemplele de ho- 
tărîre, curagiu, răbdare, putere de 
voință,... fortifică caracterul.

Decă observăm ce disposiții și 
inclinațiunl are tânărul în cetire și 
în ce diiecțiune sunt ele îndreptate, 
atunci trebue să-l conducem cu pru
dență pe calea ce o apucă, să-l fe
rim de unilateralitate și să-i producem 
interesul pentru deosebitele ramuri 
ala sciințelor omenesc!.

Biografiile ămenilor mari au o 
influență deosebită pentru tineri. Pro
prietățile caracterelor, ce tînerul le 
afla în biografiile omenilor mari, in-

tinde mâna, care îi tremură, cătră coșule- 
țul de lucru, și scote din el o cusătură în
cepută... dâr acul nu se mai supune dege
telor sale și lucrul îi scăpa din mână.

Biata Maria!
„De acum s’a sfîrșit", Zice ea.
Și o lacrimă îi curge de-alungul obra

jilor, lacrimă de părere de rău de viâță, 
căci nu mai pote lucra, și căci nu mai pdte 
simți bucuria de â fi folositore. Acul cre
dincios a înțeles și îi răspunde:

„Mângăie-te, Mario! a venit săra, dâr 
Ziua a fost frumosă. Sarcina ta s’a sfîrșit; 
să nu-țl pară rău, căci n’ai nici o remuș- 
care. Curagiu mai ai, der nu mai ai putere. 
Odihnește-te, căci meriți să te odihnescl. 
Și rudele, și prietenii, și tot ce te încun- 
jură te iubesce și te onoreză; ai trecut pe 
păment făcând bine; gândul acesta să-ți 
împodobâscă cele din urmă Zile- In curând 
ochii tăi slăbiți se vor închide și nu se 
vor mai deschide, decât la lumina vecl- 
nică. Nu mai am ce sfaturi să-ți dau, Mario. 
Rămâi cu bine! Dă-mă în mâna nepotei 
tale“.

(„Biblioteca pentru toțî“). 

fluințeză fdrte puternic asupra for
mării caracterului seu. Ele produc 
dorul de sciință, sentimente de uma
nitate, de patria, de națiune etc. Is
toria ne dă esemple de caractere de 
fier, de luptători ai națiunei și pa
triei lor.

Pregătit pe încetul, tînerul va 
înțelege cu înaintarea verstei și pe 
scriitorii clasici, români seu streini, 
cari îi vor produce entusiasm și îl 
vor ieri de multe patimi și pericule, 
de rătăciri, și va da rddele cele bune, 
ce cu tot dreptul le așteptăm dela 
tineretul de astăcțl.

Ast-fel după ce s’a format gus
tul în tineri, ei vor înțelege ideile 
mai înalte, din scriitorii mari ai lu
mei....

Decă am obicinuit tinerimea 
nostră mică de timpuriu la o lectură 
bună, vom nimici, pentru tot-deuna, 
gustul pentru lucrurile rele și nimi
curi. Cine e obicinuit cu lucrul bun, 
nu pune mâna pe lucrul reu ci îl 
disprețuesce.

Tot ast-fel va face și cu cărțile. 
Viit6rele generațiunl vor fi mai se- 
ridse, și cu o cultură mai temeinică; 
trăinicia și hărnicia poporului nostru 
va fi mai asigurată; superficialitățile 
și fanfaronadele vor dispărea.

Greutățile și ostenelele puse de 
părinți în alegerea cărților bune vor 
fi răsplătite prin bogatele fructe, ce 
le vor aduce, și după cum o sămânță 
rea dă un seceriș slab, tot ast-fel 
și o tinerime, în care am sămănat 
o sămență bună, va deveni o gene- 
rațiă sdravănă.

Din cele espuse aici pe scurt, 
reeae adevărul cuvintelor lui Her
der, că „adese-ori o carte formeză 
său strică pe om pentru întrega lui 
vieță.

(„Am, Tinf)

economia.
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Nu mă pot despărți de acest comi
tat, fără de-a nu aminti, că d6r nicăirl nu 
la merge Jidanilor așa de bine, ca aci. In 
centru ca fabricanți de spirt, arendatori ai 
regalului și proprietari ai unui institut de 
credit, la care datorese fort? mulțl și din 
dmemi noștri, er ia sate ca cârolumarl și 
neguțători de mărunțișuvI.

Eiind vorba de ovrei imi aduc aminte 
de ouvintele unui învățat italian, Nitti. care 
scriind despre monarchia nostră, cflce *u* 
tre altele:

„Nu t-rebue uitat, că Evreii, mai cu 
semă în Austria și in Ungaria, sunt aprope 
esclusivii posesori ai rentei industriale; nu 
trebue uitat, că pressa, banca, bursa, sunt 
in manile Evreilor, și că aceștia, în loc 
de-a se contopi în restul populațiunei, ca 
in Englitera, se țin isolațl și se silesc să șl 
păstreze tradițiunile lor și naționalita
tea. lor.

„Gieșcerea numerică a Evreilor a 
mers în Austria, și Ungaria într’o desvoltare 
paralelă cu năvălirea lor în domeniul eco
nomic.14

„Pe când în 1869, asupra unei popu- 
lațiunl de 35,904,000 erau 1,154,000 Evrei, 
în 1880 se aflau 1.640,708 asupra unei po- 
pulațiunl de 37,7’41,0*  <0. Astfel, pe când 
populațiunea creștină avea o nascere anu
ală de 0.77 la 100, aceea a Evreilor spori 
din contră cu 27%.“

„Israeliții nu sunt în Austria numai 
stăpâni absoluțl ai, comerciului și ai băn
cilor, der ei lucrezâ cu activitate să pună 
mană și pe pământ/

„De abia în 1848 în Ungaria, și în 1863 
în cele-lalte provincii ale imperiului, ii-s’a 
dat și Jidanilor dreptul, de-a cumpăra pă
mânturi, și etă, oă în acesta scurtă periodă 
ei au pus mâna pe 8% din teritorul Gali- 
ției; familia Rotsohild posede ea singura a 
4-a parte din tentorul Boeiniei, adecă uu 
domeniu teritorial ue 7 ori mai mare de
cât acela al familiei imperiale. In Ungaria 
israeliții, cari uu erau decât unui la 23 om 
totalitatea populațiuuei, posed asiăfll aprope 
a 3-a parte din teritorui coronei sântului 
Ștefan/

„In acestă repede cucerire a pămân
tului, evreii sunt ajutați nu numai de cătră 
bănci, der și de către fise, oare pune în 
vândare îa fiă-care an câte-un auumit nu
măr de mici proprietăți. Ast-fel jumătate 
din lucrătorii meșteșugari și peste a patra 
parte dintre țărani, muncesc în folosul unei 
rasse streine, pe cari diferența de religiune 
o face și mai nepopulată și odiosă. Pe 
lângă acesta marii industriali și marii pro
prietari evrei nu caută cât de puțin, ca 
să îmbunătățescă condițiunile muncitorilor 
și să ajungă prin acest mijloc a împrăștia 
atmosfera de nepopular’tate și urâtă, care 
îi înconjoră.

„O cercetare făcută de curând a arătat, 
că muucitorii în tot imperiul sunt tratați 
cu mai multă asprime și esploatațl cu mai 
multă lăoomiă în moșiile și în industriile 
evreilor/

La acestea eu nu mai adaug nimic, 
căci se pote vede din cele dise aci modul 
de procedere al evreilor în monarohia în- 
trâgă, prin urmare și îu acest comitat lo
cuit aprope numai de Români.

se arătase cașuri forte numerdse, unul 
după altul, în satul Vaux sous-Che- 
vromont. O anchetă seribeă se făcu 
în acest sat, și se constată, că toți 
bolnavii beu apă din acelaș puț (fân
tână), care era descoperit, puțin adânc, și 
se lua apă din el cu găleți, ce fie care 
aducea de la casa lui, și atârnate de un 
câ>lig.

Esaminându-se apa s’au dovedit 
forte mulțl microbi colerici, așa că 
erau 870 într’un centimetru cub de 
ață. D’alt-mintrelea apa. era forte 
curată.

Prima mesură luată a-fost um
plerea puțului cu var nestins, după 
care imediat epidemia de coleră a 
încetat. Nu s’a putut însă constata 
că de unde au venit în puț microbii. 
Ei au putut cădea direct în puț, 
aduși cu praf, de vânt, der ei au pu
tut fi aduși și de un curent de apă, 
care s’a filtrat dintr’o retiradă seu 
dintr’un loc in care s’au aruncat es- 
cremente colerice. Acesta și este ca
lea obicinuită și cea mai ușoră de 
propagare a colerei.

In cursul epidemiei de coleră 
din Belgia, precum și din alte țeri, 
s’a observat, cum că ca.surile de co
leră. cele mai numerbse erau împre
jurul albiei unui rîu, în cari locui
torii vecini, uuii spălau rufe seu 
aruncau necurățenii, er alții luau apă 
de beut. S’au mai dovedit cele mai 
multe cașuri în familiile, cari se ali
mentau de la apa din același puț.

Analisa acestor ape a dovedit 
microbi, precum de tot felul, tot așa 
și colerici, der acestă dovedire s’a 
putut face mai ales după ploi to
rențiale. Aceste ploi spală totul și târăsc 
în ape curgetâre și în puțuri microbii 
respăndițl pe pâment, îu pra,f, în atmos
feră, pe diferite obiecte, în diferite locuri 
necurate, în rigole, în șanțuri etc. etc.

Ce învățăm din cunoscința aces
tor fapte bine cunoscute?

învățăm, că în timp de epidemiă 
mai ales de coleră. tifus, friguri, ti
foidă, disenterie, etc., pe lângă des- 
infectarea tuturor locurilor necu
rate, se avem grije, ca nu cum-va 
apa ce bem, se fiă infectată de prin 
retirădî-

In timpul unei epidemii de co
leră, în ceea ce privesce puțurile, 
ele trebuesc tote închise; populația 
să nu bea, de cât apă de rîu, luată 
din părțile lui mai înainte de a fi 
ajuns în oraș, seu apă minerală și 
apă fiertă.

(Ap. băn.)

15—35 ani, și numai, cari sunt dușmane 
ale amorului și căsătoriei.

Ele se vor ocupa cu tot felul de ces- 
tinî soiențifioe și literare. Scopul acestei 
mișcări este de-a crea și forma femei 
perfecte.

*
Vinuri scumpe.

Noul arendator al pivniței din Wies- 
baben face reclam cu multele și renumi
tele sale vinuri. In pivnița lui se află 12 
specii de vinuri din pivnița prințului de 
Nassau, între cari este unul din an. 1076, 
așa numitul vin de Hochheim, și altul 
din 1811 numit de Steinberg.

Cinci specii sunt din pivnița Iui Na
poleon I, între oarl unul din an. 1728 nu
mit vin de Wiirzburg, altul din 1873 vin 
de Markobrunn și ârășl altul din an. 1840 
vin de Rudelshein. Mai are arendatorul 
vinuri din pivnițele altor principi ast-fel 
de prin an. 1822 vin de Markobrunn, din 
an. 1859 vin de Rauental, din an. 1868 
așa numit vin cabinet de Grafenberg, și 
alte multe specii nobile dela Ren. Cele 
mai soumpe în prețuri sunt vinurile de 
Pfalz și Mosela.

Precum se deosebesc aceste vinuri 
prin calitatea și raritatea lor, ast-fel va- 
rieză și prețul lor, așa o buteliă costă dela 
5-30 fl.

*

Advocată englesă renumită.

In lumea întregă nu să prețuesc atâf 
de mult advocații, ca în anglia. Ca dovadă 
este advocatul Carol Russel, care s’a dis
tins în procesul pescarilor din Fundlanda 
nouă. El are un venit anual de 250,000 fl. 
Advocații Webster, Richard și Clarke Edu
ard, oe e drept au un venit mai mic, der 
totuși și aceștia se bucură de un venit 
anual de 200,000 fl.

*
Arbore, care produce lapte.

Calea cea mai ușoră pentru răspân
direa colerei.

Coleră se respândesce între 
omeni pe diferite căi, dintre cari 
înse numai una ne este bine cunos 
cută, calea prin apă de beut, care d’alt- 
mintrelea este calea de propagare 
obicinuită și a altor bole, între cari 
cele mai principale sunt: lângbrea, 
anghina, scarlatina etc.

Un eeemplu de răspândirea co
lerei pe calea apei de băut ne pre- 
sintă istoria epidemiei de coleră din 
Liege în Belgia, la 1894.

In acel an se declară cu furia 
epidemia îu provincia Liege, după 
ce se arătase cașuri fbrte numerdse în 
Hamburg, în Havre etc. și anume

MULTE ȘI DE -TOATE.

Vocea animalelor.

Dintre tote animalele cunoscute, vo
cea leului se aude la o depărtare mai mare. 
Comparând puterea vocei la diferitele ani
male, după leu urmâză hiena, cucuveica, 
apoi pantera și șacalul. Vocea măgarului 
de 50 de ori se aude mai tare, ca a pi- 
sicei; a piși cei de 13 ori mai tare, ca a 
cânelui. Este de amintit, că e de necre- 
dut, cum de i-s’a audit vocea epurelui, a 
animalului celui mai fricos, la o depărtare 
mai mare ca a pisicei sâu a cânelui.

*

O coloniă de femei.

Representantele oelea mai înfocate 
americane ale emancipărei femeilor au de 
gând să întemeieze în Osvego, lângă New- 
Jork, o ast-fel de coloniă, din care să fiă 
esohișl toți bărbații.

In fruntea acestei mișcări stă Dr. Ma
ria Walker. In coloniă vor fi singur numai 
femei, și tdte oficiile vor fi ocupate numai 
de ele.

OrI-ce ființă, care va semăna câtuși 
de puțin unui bărbat, va fi exilată de aco
lo. Membre în societate vor fi femei dela

„ALBINA" institui ie credit și ie economii;
Filiala Brașov.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p-
dirigeut. adjunct.

V. Uvegeș m. p.
eomptahil.

Conspectul operațiunilor de 
lui OctoniYre 1895.

Intrate:

cassă în lunc

Numărar ou 1 0(4. 1895 fl. 5,506.12
Depuneri spre fructificare . n 177,052.66
Gambii răscumpărate. . n 73,330 83
Conturi curente .... 111,593.32
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 17,516.70
împrumuturi pe producte . n 2,205.—
Monetă.............................. n 5,320.04:
Comissiunl......................... n 4 799.81
Interese și provisiunl . 71 7,515.84
Diverse.............................. 71 3,999.70

fl. 408,840.02
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 157,983,09
Cambii escomptate . . 7) 82,452.75
Conto curent................... 128.447.08-
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 71 8,485.—
împrumuturi pe producte . 71 2,000.—
Monetă ...... 8 514,25
Comisiunl.......................... 5,617.82
Interese și provisiunl . . 71 394.79
Spese și salare.................... 1,333.17
Diverse.............................. 6,020.78
Numărar cu 30 Oct. 1895 7» 7,591.29

fl. 408.840.02

OâylexicLarVLl septemanei.
OCTOMVRE are 31 dile. BRUMĂREL.

pilele Lălend. Iul. v. Căleud. Gregor.

Dura. 22 8. p. Averch. ep. 3 Hubert
Luni 23 ț Ap. I. fr. D-lui 4 Carol Borom.
Marți 24 8. m. Areta 5 Emeric
Mer. 25 S. m. Marcian 6 Leonard
Joi, 26 -J- Sf. M. Dumitru 7 Engelbert
Vin. 27 8. m. Nestor 8 G-odefried
Sâm. 28 S. m. Terențiu 9 Teodor

Esistă mai multe soiuri de arbori, cari 
posed un suc asămănat laptelui. Cel mai 
cunoscut este așa numitul Palo de vaca, sâu 
arborele vacii, care se găsesce în Gordilerii, 
pe câstele din Caracas, în sudul Americei. 
Humboldt spune despre acest arbore ur- 
mătorele : „Intre cele mai curiose fenomene 
întâlnite în timpul călătoriilor mele, număr 
negreșit descoperirea arborelui de lapte. 
Cresce în părțile stâncose ale munților, și 
rădăcinele lui sunt aprope scose din pă
mântul pietros. Luni întregi nu cade o pi
cătură de ploe pe frundele sale veștede, 
ramurile lui apar uscate și morte; dâcă se 
găuresce însă trunchiul, curge din el un 
lapte dulceg și nutritor.

In dorile dilei acest isvor vegetal este, 
și mai bogat; atunci poporele indigene 
alârgă din tote părțile ca să-și umple ui- 
ciâre și vase cu lapte, care este galben și. 
smântos.

D. Boussingault a analisat acest lapte 
vegetal și a declarat înaintea Academiei 
franceso, că în composițiunea lui este forte i 
asemănat laptelui de vacă, conținând nu 1 
numai substanțe de grăsime, dâr și zahar, 
caseină și fosfate. Arbori de felul acesta 
se mai găsesc în Cylon, Canemerera și în 
insulele canarice.

Scrutări archeologiee in Palestina.

O societate englesă, care s’a constituit pen
tru de-a face scrutări archeologiee în Pa 
lestina, după mai multe săpătur, ce le-a 
făcut pe muntele Sionului, în partea de 
medă-eji a Ierusalimului, a dat de urma 
unor antichități prețiose. După cum spune 
o foiă din Ierusalim, scrutătorii au aflat 
pănă aoum mai multe frânturi de păreți, 
o portă, nisce basinurl pentru apă etc. Se 
speră, că se vor afla încă alte tesaure vechi 
de felul acesta, ce de mii de ani stau în
gropate acolo, și cari vor servi la desle-- 
garea multor cestiunl privitore la istoria. 
Ierusalimului. Scopul principal al societății', 
este însă, să afle mormântul lui David, oare 
după tradițiunile vechi ar fi îmormântat im 
muntele Sionului.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 30 Octomvre n. 1805.

Prodnotedlv.

Semințe
2 S
4 «

5 s

Prețui pex
100 oh.ilogT>

dola | pană

Grău Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu do Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

6.65
6.70
6.65
6.bo
6.75

6.80
6.85
6.80
b.80
6.90

Semințe vechi
otî noTiâ coiul

6 o -u, a 
5 K 
rj h 
O t

Prețui pat 
HM ciiilgx.

dela I'Auâ

Săcară
Orz 
Orz
Orz 
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț.. 
alții soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.20
5.10
5.60
7.—
5.90

6 25
5 30
6 40
8.25
6.20

Sein, de tril.

CD 
a nj

O 
ra
o

8
<p
c.

72.

<o
IX,

1Î 
Oleu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
n

Său
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

Miere
i>

Ceară 
Spirt

lî

jiirsni

46 —

60.59.60

54.50
60.—

Luțernă ungur, 
francesă

65.-
60.60

roșiă
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Bosenau 
brut
Drojdiuța de 3pirt

16.10
14.70
17.—

16.50
14.90
17.25

Cursui pieței Brașov
2 Noemvre 1895.
Gump.
Cump.
Cump.
Gnmp,.
Gump.
Cump.

Din
Bancnote rom.
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni
Ruble rusescl
Lire turcesol
Mărci germane Gump. 
Scris, fonc. Albina 5%

9.51
9.45
9.54
5.56

128.%
58.70
10.78

100.75

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vend. 
Vend. 
Vând.

9.53
9.50
9.56-
5.70

101.75-
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B ursa de Bucurase
din 30 Octomvre n. 1895.

"V aloii D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &7o Apr.- oct 1CO?/R
Renta amortisabilă .... &“/„ »> »» 98//,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.--lnl. 100.—
„ „ din 1893 5°/o 100.—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Ajr.-Oct, 94.’/,
„ „ (Impr. de 32. 1/2 mii. ^7o lan.-lnlie 89.-
„ „ (Impr. de 50 mii. 4% » n 89.'/,
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4°/o n )i &yj/4
„ „ (Imp. de45m. 1891 4°/o îl H 89.'/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% îi ii 89.'/,

•Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai-Nov. 103 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. SOC 10 283.-
■Oblig, comunei BucurescI 1883 5»/” lan.—Iul. H7..’/,

„ „ ,. din 1884 57o Mai-Nev.
„ „ „ din 1888 57« lun.-Dec. —

„ din 1890 57o Mai-Nov. 9b —
•Scrisuri fonciare rurale . . . &7o lan.-lnlie 93.3/4

„ „ urbane BucurescI 6°/n 101.’/2
1J » 11 11 5°/o » f) 903/4
,, ,, n Iași • . f-7o 11 » 81.3/4

Oblig. Soc. de basalt artificial 6% 11 11 —. -
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1580.
Banca agricolă......................... 5C0 150 v. 220.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 403.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 » >1 414.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 H 1 3 30.- -
Soc. Bom. de Constr. ult.div.lo 1. 250 176.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 1) 1» 105.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ „ 2 em. u. d. 0 1(XX 1! r. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei ăOl. —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 ,/' LOU. •1 « —
Societ. p. const, de Tramways 20-. •j n —.—
■20 franci aur 20 04

Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 161.75
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 141.25
Renta de hârtie austr..........................100.15
Renta de argint austr.................... 100 40
Renta de aur austr...............................120.85
Dosuri din 1860   151.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1030.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 469.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 389.—
Napoleondori.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................120.45
Paris vista.................................. 47.77‘/2
Rente de oorone austr. 4%. . . 100.95
Note italiene.................................. 45.10

■
H 
rd3

■p
O

Os’ele sie cassă sieia 8—i
Giro-Conto 
la. "bazica. 

Austro-Ungarl
_________ fi

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FBLB&LA BRAȘOV

Cec.-Conto
la, postă,
Mr. 505.

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. "°/o Paris .... 2%
4’/,°/nAvansuri pe efecte 67n Petersburg . .

Casa de Depuneri 5'/? Berlin .... B7o
Londra .... 27n Belgia .... 3°/o
Viena..................... 57o Elveția .... 37a7o

Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.50
Renta de oorone ung. 4°/0 . . . 98.40
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 1'23.—

Cursul losurilor private 
din 80 Octomvre 1895

cump< vinde.
Basilica 7.10 8—
Credit .... 201.50 202.50
Clary 40 £1. m. c. 56.50 56.50
Navig. pe Dunăre . 140.- 146—
Insbruck .... 27.- 28—
Krakau .... 27.50 28—
Laibach .... 23.— 23.80
Buda .... 60.— 61 —
Palfîy . 57.25 58.25
Crucea roșie austr. 17.50 17.90

dto ung. , 10.80 11.20
dto ital. 13.25 13—

Rudolf .... 23— 24. -
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.- -
St. Genois 71.— 72—
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine 4'/2u/o 400 m. o. —,— 150.25

dto 4°/„ 50 —.— 72.25
Waldstein 53— 55—
SSrbescI 3% 35.50 36—

dto de 10 franci
Eanca h. ung. 4“/,, 127.25 128/25

PrODrietar: SBb",. Auii’el

Redactor resronsaMl: Gregar Bffiasor.

„Incuragiați pe adeverații industriași!“

JHIUGSCB depuneri spre fructificare J6 1UU£3 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOUlfiZU polițe comerciale CU 5Vb;
UCCirflU împrumuturi cambiale și cambial-ipotecan CU 6 
fccffls 
«oria

o

0 •
J: 

credite în cont corrent condițiunl; 

împrumuturi pe hârtii de va'ere, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°^

monede și iiârtii io vaiere
t

■porii și wide.si: . . . . . . . . . . . .
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

WM CDDone, escoinpteza ciwone iSS 
mporă cuuone 
efecte “înT tas® si pffl 
esBfflfâ îa comisinne însârciffl ile tacă 
Mite

ii
O

I

li
rJ

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

croitoria bărbătescă, 
în SSrtsșov, Strada PorțSî l¥r. 6, etagînl H. 

unde se confecțion^ză ori-ce fel de haine bărbătesc!, 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- 
sciențidsă, fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a mă încuragia cu cercetare cât mai 
numerosă, asigurându-1, că îl voi mulțumi în t6tă privința.

Cu totă stima:
GEORGE BUCĂ,

croitor bărbătesc.3—9
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Avem ondrea a recomanda on. public pentru

Sesonul de Tomna și Ernă 
fabricatele nostre din lână curată, recunoscute ca so- 
lîde> pentru care garantăm și anume:

C. f rj f © de rocui|7 pantaloni, pardesiuri, pal- 
D&ulU tosae de ernă, stofe de uniforme, 

Posiaviiri și Uoden de prima calitate, și execuțiune 
fdrte îngrijită. Pleduri pentru bărbați. Stofe de că» 
măși. Plapome de lâna și eovore de podini.

Prețuri forte moderate.
Rugând On. năstră clientelă din loc și

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

Cu deosebită

VILHELM SCHERG & C-ie.
sW" Caete cw mostre stăm la dis|josițiă,.

din afară a

stimă:
7-8
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pe piețele din țer& și 
streinătate;

sub cele mai! ief
tine condițiunî;

magazine și locuri libere de depou, VoriuiT 
s6u strada îîării ®Jr. 45, care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fieru de stată, e legată. prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stata;

TirilllDQPD cafitatea sa ca representantă principală a so- nfniifn jJllllluubU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lO 
irtm asigurări pe W “Sir “e>parti-

Onorabilelor!! administrați uns de fonduri și p. t. D-lorii 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°|0 ale „Albinei1* 
sule căi-oi-fa eupone se rtseunigi&ră semestrulu fără nicn o 

«letrajrere, și cari se află. de vei»«Șare cursul «Șiiei a bursei 
«lin SBudapesfa, în piese <Ie 50®, și 890® <le corone.
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, eă 

Scrisurile fonciare „Albina11 ie 5% 
suntu t>e|i relativii cele inai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Hudapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celfi puținii întreită a ipotecelorii pe baca cărora 
se esmitfi, prin fonduîu specialii de asigurare a scrisurilor!! 
fonciare care e de fi. 200,000 și în fine prin totalitatea or! 
și cărei alte aven a institutului. ’
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Edict
GyOrfî Lenka, trecuta la reli- 

giunea gr. catolică dela religiunea 
ev. reformată, socia legitima a D-lui 
Simeon Rusu proprietar în Urca de 
Câmpiă și-a părăsit bărbatul în 28 
Maiu a. c. 1895, și nu se scie ubi- 
citatea ei. Prin acesta se lace cu
noscut, cum-că până la un an și una 
c|i nereîntorcendu-se la bărbat se va 
efeptui divorțul pe calea legei bise
ricesc! și fără de ea.

Oficiul protopopesc gr. catolic.
Turda, 14 Octomvre 1895.

Iacob Liigoșianu, 
815,1- 3 prot. gr. cat.

Tragerea leșurilor a LOTERIEI UNG. CLASA II. se începe la 6 Dec. și du- 
reză până la 14 Decembre.

Terminul rewoîs^ei Sosurilor, cari n’au eșit la tragerea clasei I. este fixat pe 2G No
vembre și trebue până atunci să se renoescă la colectanții însemnați pe losurl, căci la din contra 
îșî perde dreptul renoirei.

Ii©SURI întregi, cari în clasa I. nu sau tras, jocășilaclasall. Renoire nu 
este necesară Ia aceste losura.

Losurl întregi cu preț de 80 corbne, a decea parte 8 corone, a doua-cțecea parte 4 corone, sunt 
de vencjare la cunoscuții colectanțl, cari pot da ori și ce informație.— Comande ne rugăm a adresa la
colectanțl și nu la noi.

Budapesta, 1 Novembre 1895. Direcția loteriei de clasă ungară.

Nu se mai oferă
in viată nici-o<Iată ocasia 

ca numai £ ZL py» te se
pentru vi. cumpere
o colecție splend-idă, d.e
10 1 ©

111115
fl >id/; WW fi A %

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

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

2 inele imi
tație d’aurii cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- R 
liant imit. Tur- a 
chis și rubine. 3

2 nasturi de g 
manjete, aură î

doubld, giloșate, cu mebanismă patentata. H
1 acfi cu broșă pentru dame forte fru- S 

moșii, fasonii de Parisii.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. !g 

d’aui-fi, if
Tote aceste 10 obiecte practice costă te 

Ia olaltă numai fi. 4.85 er. Pe de-asupra g 
o surprindere extra gratis pentru suvenire î 
la firma mea. . I|

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

Trimiteri se efectuezi ori și la cine !j| 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele g 
primesce banii îndfirătii, așa că pentru cum- |l 
părători este escbisft ori și ce Risico. jj

Se pote cumpăra dela unica firmă de ■; 
ciasornice Iț

Alfred Fischer,

Milion
1,000,000 corone sunt de câștigat 

în cas 

Loteria de (
eaaessiw- î

Tragerea câștigurilor 
celor mari 

urmeză dela 6 până la 14 Dec. 1895.

Câștiguri
favorabil la

Preturile leșurilor:•>

Un ios întreg . fi. 40.— Vio parte fi. 4.— 

Un jumătate Ios „ 2©— Vao parte „ 2—

1 Premiu ă 600000 corone — 600000 corone
1 câștig ă 400000 55 = 400000 35

1 55 ă 200000 55 = 200000 35

1 55 ă 100000 55 = 100000 55

1 55 ă 50000 55 == 50000 35
9

55 ă 20000 55 == 40000 55
9W 55 ă 15000 55 = 30000 55

4 55 â 10000 55 = 40000 35

10 55 ă 8000 53 = 80000 35

27 » ă 6000 55 = 162000 33

100 55 ă 2000 55 == 200000 55

200 tt ă 1000 55 = 200000 53

1150 55 ă 200 55 = 230000 55

20000 55 ă 100 55 = 2000000 3?

21499 câștiguri, suma totală de 4332000 corone
B^a comande sunt a se adăuga extra pentru porto 5 cr., epistole recomandate 15 ci*.,  pentru 

lista câștigurilor 80 cr.
Recomandă și trimite contra asignație poștale, ori cu rambursa.

colector principal,
Adresa Telegramei: JLottoheiaitze, ISwdapest.

Spre a satisface dorințelor on. public, cari poftesc losurl cu numerii diferiți pentru mai 
mare șansă la joc, trimit la cumpărare cel puțin de 5 losurl (întregi, jumătăți, a decea parte său a doue-
decelea) fiâ-care Los cu numer diferit cu acelaș preț original.

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica

Casa

fondată în anul

1872.

660,5—6 Wien I. Adlergasse 12. B

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

fi.fiS
-.58

(Un

I

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am onbre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylvanîa (America) singurul deposi
tors îu specialitatea de L’etroleu :

ICaaseroeS«IPetr‘@Be&amH
Marca „Im perato rM, prima Type blanc heesplodabil, fără miros.

Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abelttest. Garantat cu 
18°/o consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacârei cu 25% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria său Transil
vania. Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică «ste un Barei original circa 160 klgr. Netto.

din plantagelelle hia

Mo-ig OavBh? de Maaae?
în JLssam (Iixâ-ia,)-

află de vencjare în pachete originale, cu prețurile următore: 

Cn pachet de
țț țț ??

țț țț țț

numai iii localul de
odaia de dejun a Iui

% lilgr. - - 11.
Vs țț — ~ țț

’/ic țț — ~ țț

delicatese si mărfuri ale băcănie

24 VITEZ 24
Brașov Tergui inuiuâ.

Suferințele de plămâni și pept vindecate.
Domnului JOMA.NN EE OFF,

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

și r. Consilier etc. etc. Viena, Graben, Brăuner-strasse 8.
Bere Sanitară Malzextract a lui JOHANN HOFF,

pentru suferințe ale plâmâni.
Fabricatele fără marcă cu portretu inventatorului Johann Hoff, sunt 

false și sS se respingă.
De 76 orî distins din cercurile mai înalte.

MAIL& CHOCCMLABIA pentru ATOMICI.
Berlin. Mă simt îndatorat a vă aduce mulțumirile mele pentru suc

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

Blankenburg. Ve rog pentru imediata trimitere de 13 bute libere Malz
extrat pentru mama mea bolnavă. C. Klr.ist.

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

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

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

I OHANN HOFF
tiiruisor c. s. r. și a mai multor suverani

Viena, ftraben, Hraunerstrasse 8.
Locuri de vendare îu fote farmaciile și prăvălii de specerii și delicatese.

O
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Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicoiae Ciurcu.


