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Sultanul în stremtore.
(Z.) După marele răsboiu ruso- 

româno-turcesc din 1877/78, resboiu 
în care semi-luna a îndurat o de
săvârșită înfrângere, lumea se obici- 
nui a privi pe „owwfl bolnavu dela 
Bosfor, cum îl numieau de mult pe 
Sultan, ca pe un om, care este pe 
ducă și care mai mult numai cu 
mijlâce măiestrite îșî pâte susține 
viâța.

Ceea ce se petrece afli în Turcia: 
răscularea Curbilor, Armenilor etc. 
și neputința Sultanului de a face 
destul cerinței puterilor și a pune 
capăt tulburărilor și răscâlelor pri
cinuite de furia și fanatismul moha- 
medanilor, sunt o dovadă, că în ade
văr se apropiă pentru Turcia ca
tastrofa, și puternica împărățiă a 
Osmanilor este în ajunul căderei și 
destrămării sale desăvîrșite.

Dâr se vedem cum se desfășură 
întâmplările atât de însemnate pen
tru Turcia și Europa.

Unul din puntele tractatului 
dela Berlin cjice: „înalta Portă se 
obligă, că fără întârdiere va face 
îmbunătățirile și reformele pretinse 
de raporturile locale ale provinciilor 
locuite de Armeni41.

Șeptespreflece ani au trecut de 
când s’a încheiat tractatul și de 
atunci și pănă afli nu s’a întâm
plat nimic, reformele promise nu 
s’au dus în împlinire, puterile n’au 
fost încunosciințate despre îmbună
tățirile, de cari vorbesce tractatul 
dela Berlin, âr Curflii s’au răsculat 
si au ucis în mai multe rânduri pe 
Ai meni; de aci s’a născut apoi 
„cestiunea armână11.

Cea dintâiu putere din Europa, 
care s’a interesat și este interesată 
mai mult de sârtea Armenilor, a 
fost Englitera. Englesii și Armenii 
și au format comitete în Londra și 
în alte orașe, răscolind și agitând 
cu foc și cu energiă, în pressă și 
în întruniri publice, cestiunea ar
mână. Pe atunci Rosebery era mi- 
nistru-președinte și ministru de es- 

terne, și guvernul engles privia cu 
ochi veseli mișcarea, deâre-ce îi 
purta Sâmbetele Turciei din pricina,, 
Egipetului.

Sub numitul guvern engles ces
tiunea armână a devenit faimâsă și 
la ordinea cțilei, mai ales din Maifi 
anul acesta încâce, când o notă tri
misă din Londra la Constantinopol 
nu numai pretindea reformele pre
scrise de tractatul din Berlin pentru 
provinciele locuite de Armeni, ci le 
și prescriea din punct în punct, ca 
o datoria pentru Turcia.

La Anglia s’a alăturat apoi Ru
sia și Francia.

Englesii mai cereau, ca în pro
vinciile armenesci se se numâscă o 
comisiune, care să îngrijâscă de în
deplinirea reformelor; în comisiunea 
acâsta să fiă trei creștini și trei mo- 
hamedani, presidentul însă să fiă 
creștin și ales sâu cel puțin întărit 
de puterile semnatare. După acest 
plan Armenia ar fi ajuns să fiă o 
provinciă, ca și Rumelia-Orientală. 
Sultanul și Porta se îngroziră de 
acest plan, și așteptară timpuri mai 
bune.

Intr’aceea liberalii englesi, în 
frunte cu Rosebery, cad dela putere 
și în fruntea afacerilor statului vin 
conservatorii cu lord Salisbury. Pârta 
avea nădejde, că aceștia o vor lă- 
sa-o în pace, dâr speranța ei a fost 
zadarnică, deârece tocmai Salisbury 
este acela, care a iscălit tractatul 
dela Berlin și care stăruie acum și 
mai mult să se îndeplinâscă ce flice 
tractatul. A trimis guvernul engles 
flota în apele levantine și împreună 
cu Rusia și Francia făcu nouă de
mersuri la Constantinopol, la cari 
însă Sultanul da răspunsuri șovăi- 
țâre și lua pe față apărarea Moha- 
medanilor.

Cele ce s’au întâmplat de atunci 
și pănă acum, le scie tâtă lumea. 
Răscularea Armenilor din Constan
tinopol în 30 Septemvre a. c., văr
sările de sânge din Erzerum și Tra- 
pezunt; cârta dintre Anglia și Rusia 
în cestiunea armână; căderea mare

lui vizir Kiamil și numirea lui Ri- 
faat Halii în locul lui sunt tot atâtea 
semne învederate, că răsvrătirile din 
Turcia cuprind- în sine sîmburele 
unei conflagrațiuni generale.

Acâsta o arată și scăderea ne
așteptată și înspăimântătâre a cur
surilor hârtiilor de valore la bursele 
din piețele mari ale Europei, cum 
numai în ajunul isbucnirei răsbâie- 
lor mari se întâmplă.

Afli nu numai Armenii și Turcii 
se ucid și măcelăresc unii pe alții, 
ci creștinii de tot soiul sunt în luptă 
cu mohamedanii: Curflii și Armenii 
la frontiera rusescă, Druflii și Maro- 
niții în Libanou, Grecii și Turcii în 
Creta și creștinii Albanesi cu moha
medanii Arnăuți și pe fermii Adriei.

In tâte orașele mari din împă
răția turcâscă bântue spaima revo- 
luțiunei și numai cu greu miliția 
pâte să mai ducă paza ordinei. Din 
Constantinopol sosesc sciri despre 
conjurațiuni contra Sultanului și a 
tronului său. ț)iarului „Standard11 
i-se scrie din Constantinopol, că de 
câte-va cțile domnesce frică și grâză 
nespusă în jurul Sultanului. Guver
nul turcesc e zăpăcit și aprâpe să-și 
pârdă cu totul capul.

Cumcă Turcia trece printr’o grea 
îucercare o dovedesce de altmin
trelea faptul, că Sultanul a dat or
din de mobilisare generală a oștirei 
sale din Europa și Asia. Flota de 
resboiu a Angliei ancorâză în Salo
nic; din Roma se anunță, că flota 
italiană aștâptă ordinul de a-se ală
tura la cea englesă, âr pentru apă
rarea Constantinopolului și a pala
tului imperial s’a încheiat o conven- 
țiune secretă cu Rusia și în Caucas 
se concentrâză o mare armată ru- 
sâscă.

Der nu numai Anglia și Italia, 
ci tâte puterile europene văflându-și 
amenințate interesele lor prin starea 
de lucruri nesigură în Turcia, au 
luat hotărîrea de-a trimite tâte în 
unire corăbii de resboiu în apele 
turcesc!. Printr’asta puterile vor să 
constrîngă pe Sultanul, ca să ia mă

surile de lipsă pentru a restabili or 
dinea și siguranța în imperiul său. 
Austro-Ungaria a trimis patru co
răbii de răsboiu, și acum s’anunță, 
că și vaporele de resboiu ale Ro
mâniei au primit ordinul să stea 
gata.

Pâte, că diplomației îi va suc
cede să stingă flacăra răsboiului, ce 
amenință cu isbucnire. Der acâsta va 
fi numai o amânare, numai o ușurare 
și liniștire momentană, căci prea s’a 
încărcat multă materiă esplosivă în 
norii de pe orizontul posomorit al 
Europei.

Studenții croați înaintea judecății.
De Luni înooce decurge în Agram 

pertractarea în prooesul studenților univer
sitari croați, cari au luat parte la arderea 
stogului maghiar, când monarchul petrecea 
în Agram.

Studenții croați acusațl, 52 la nuuiSr, 
în deoursul pertraotărei de până acum au 
dat dovada de mult curagiu și mare iubire 
de patria lor Croația. Mândri și fără frică, 
împodobiți cu flori din partea damelor cro
ate, pășiră ei toți înaintea judecătoriei a- 
firmând, că prin arderea stegului maghiar 
ei n’au voit alta, decât se respingă supre
mația Maghiarilor asupra Croației și să arate, 
că stăgul maghiar n’ure drept să fâlfăe în 
Croația, care e regat independent ca și 
Ungaria.

Pertractările de Luni și Marți au de
curs forte agitat, fiind studenții amărițl de 
modul cum sunt tractați. De aoeea sângele 
și focul lor tînăr isbucnea în fiă-care mo
ment, și pănă când ei de o parte mărtu
riseau pe fațâ fără nici o reservă tot ce au 
făout, pe de altă parte respingeau între 
strigăte de indignare și amenințări orl-oe 
învinuire nedreptă adusă la adresa lor.

Urma diua de Miercuri, a treia <}i de 
pertractare, în care procurorul avea să-și 
țină vorbirea sa de acusă și apoi apărătorii 
studenților, 9 advocațl oroațl, să i răspundă 
ou vorbirile lor de apărare. Aoâsta a fost 
însă o (fl atât de sgomotâse, încât preșe
dintele nu mai fu în stare a susțină or
dinea, și în fine se văcju nevoit a întrerupe 
ședința și a-o amâna pe erl, Vineri.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Paserea doctorului.
De D. Columb.

Paserea doctorului cântă tâtă 
fliulica în colivie: veselia inimei sale 
mici se arată în triluri ce fac se’I 
tremure fulgii de pe gușe și ’i mișcă 
întrâgă ’I ființa.

Sare, se duce, se întârce de pe 
un băț pe altul, în colivia sa, care 
e un palat pentru o ființă așa de 
mică; se scaldă și scutură împrejur 
picături strălucitâre; îșî bagă ciocul 
în păhărelul cu sămânță, pe care o 
risipesce ca un risipitor, care nu are 
grije de ziua de mâne; rupe fâia de 
lăptucă și o aruncă jos, și rupe din 
pișcot o bucățică, pe care o mâie în 
apă ca se fie mai mâle. Le are tote 
din belșug; când e vreme frumosă 
o pune la ferâstră, când bate v ntul 

o ia, îi acoperă colivia când arde 
sorele prea tare, și în totdâuna are 
apă prâspătă și mâncare în de 
ajuns.

N’are se se plângă de viață, pa
serea doctorului.

Doctorul e un bătrân blând, care 
îșî petrece dilele și adese-orl nopțile 
dinaintea unei mese mari pline cu 
cărți. Citesce, lucrâză, se gândesce, 
și după ce s’a gândit îndelungă 
vreme, scrie câteva rânduri.

Lucrările sale sunt vestite peste 
tot locul și locuitorii orășelului în 
care trăiesce îl salută cu respect, 
când trece.

Sunt mai mulți doctori în oră
șel, dâr pe densul îl iubesc mai mult 
locuitorii.

El a îndurat multe mâhniri în 
viață. Unii cjic, că nu le-a simțit, că 
e prea cufundat în studiile sale și 
nu ia sâmă la ce se petrece împreju
rul lui.

Nu ’i credeți; cei cari flic a9a 
nu i-au întâlnit nici-odată privirea 
limpede, plină de dragoste și de 
milă; nu ’l-au aucflt nici-odată vor
bind cu cei cari șuier; el are da
rul se scie mângâia, și darul acesta 
nu ’1 au decât cei cari au suferit. 
Dar nenorociții cari plâcă dela dân
sul împuterniciți de cuvântul lui, nu 
se înșală; ei nu ’i flic numai: „doc- 
rorul cel bun“, ci ’I mai flic, căci 
îșî aduc aminte de trecutul lui: „bie
tul doctor!“

Bietul doctor, adevărat! Mârtea 
a lăsat gol în juru ’i, încet-încet, 
fără milă, și a rămas singur cu amin
tirea celor pe cari i-a iubit.

Casa cea veche, așa de veselă, 
în care alergau pași de copii, în care 
se aufleau rîsete vesele, cari răspun
deau glasului blând a mumii de fa
milie, acum e tăcută; iarba a um
plut potecile din grădină cu tâte si
lințele bătrânei Caterina, servitârea 
din vremurile trecute, martor umil 

al tuturor viețelor care au ținut atât 
de puțin. Doctorul o iubesce, ea în- 
grijesce bine de casă, cată să ție tâte 
lucrurile, în locurile în care erau odini- 
âră, să ștârgă de praf jucăriile, cărțile, 
masa de lucru, pianul de care nu 
se mai slujesce nimeni, dâr cari sunt 
tâte acolo, așeflate, curate, ca și cum 
ar aștepta pe cei cari lipsesc, pe cei 
cari le-au părăsit!... Pe cei cari lip
sesc, doctorul scie bine, că nu-i va 
mai vedea aici pe pământ, dâr îi 
place să trăiască cu amintirea în 
vremea aceea așa de dulce, și zim- 
besce une-ori gândindu-se la fetița, 
care depăna sculul mamii ei, la co- 
pilița care își legăna păpușa cântând 
un cântec vechi, or la școlarul, care 
venea la sfârșitul anului cu brațele 
pline de corâne. Doctorul se opresce 
o clipă în odăile acelea pustii, ca 
să stea de vorbă cu ființele dragi, 
scumpe, cari au pierit; pe urmă se 
întorce la cărțile lui și lucrâză as
cultând cum cântă păsărică.
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In decursul, cât îșl ținu procurorul 
vorbirea s’a de acusă, fu necontenit în
trerupt de studențl și când procurorul înfuriat 
le strigă acestora „obrasniol**, studenții 
săriră de pe scaune, amenințând spre pro
curor și se născu un sgomot ne mai po
menit.

Etă unele soene din decursul per- 
tractărei:

Președintele: La desohiderea ședinței 
spune, că ar fi audit, că în cpua premergfi- 
tore când intrară în sală juriștii Megler și 
Bonfac, acusații ar fi înoeput a striga „Pfui! 
Afară cu ei, trădătorii!“ Intrâbă'pe acusațl, 
că este adevărat faptul acesta ?

Acusații: Toți afirmă, oă e adevărat!
Aous. Belovicl cjice, că el ^durereu nu 

era atunci în sală.
Pentru aoâstă espresiune președintele 

îi dicteză 2 (țile arest, 6r celorlatl studențl, 
cari au strigat în cjiua de mai înainte, le 
dă diferite pedepse disciplinare.

Acuș. Tomicl declară în numele celor
lalți, că ei toți au strigat. Președintele îl 
pedepsesc» cu 5 Z^0 arest.

Urmeză apoi pledoarele.
Acuș. Fabri: ț)ice în decursul vorbi

rilor: „Noi nu purtăm vina, că suntem 
CroațI, și că ne iubim patria croată/ Preș. 
îi detrage cuvântul.

Acuș. Hren: Fapta nostră e o faptă 
politică. Preș.: Nu, e o faptă criminală. 
Hren: Suntem mândri pe înțelegerea nos
tră. Vedem în ea dovada, că am lucrat 
drept. Intenția uOBtră a fost să atragem 
oohiul monarohului asupra stărilor nostre 
interne.

Acuș. Kristof: Maghiarii sunt duș
manii noștri și Banffy încă ni-e dușman. 
Preș: îi opresce să vorbâscă despre Ma
ghiari. Kristof: Decă nu ne permiți să 
vorbim, atunci mai bine îndată să ne fi 
ridicat nisce furci! Preș. : Te pedepsesc la 
5 cjile arest. Kristof: Mulțămeso. (Pleoă). 
Președ.: Unde mergi? Kristof: In arest. 
Preș.: Ai să rămânl aci. (Mare sgomot).

Acuș. Metelka: Pot vorbi ? Preș.: 
Natural, oă da. Metelka: Trebue să-mi fiă 
permis a urî. Preș.: Dâr nu trebue s’o ma
nifestezi aoâstă. Metelka: Eu urăsc pe Ma
ghiari! Preș. îi detrage cuvântul.

Aous. Krleza: Maghiarul Banffy....
Preș. îi detrage cuvântul. Krleza : N6uă ne 
plac Maghiarii, dâr dincolo de Sava.

Acuș. Belovicl: Prin arderea stegului, 
ca și prin jertfa lui Isac, am voit să le 
demonstrăm Maghiarilor pietatea nostră 
(Ilaritate).

Aous. Hackea: Am protestat contra 
ideii statului maghiar unitar, în oare vrâu 
să cuprindă și Croația. Ungaria e regat, 
și Croația e regat.

Aous. Kajba: Am voit să protestăm 
oontra stâgului maghiar, care n’are drept 
si stea în Croația.

Aous. Korporicl: In Ungaria looueso 
și CroațI, Români, Slovaci și Sârbi. Pro
curorul nu pote dovedi, că noi am voit 
să ofensăm pe aceștia. Dâr stâgul maghiar 
n’are drept în Croația.

Vorbi apoi acuș. Papratoviel oontra 
supremației Ungariei, și atunci se isca 
scena sgomotâsă cu procurorul. Tribunalul 
văcjend, oă nu pote faoe ordine, se retrage. 
După reîntdrcere vorbesoe mai încolo Po- 
pratovicl. Publicul într'aoeea aplauda pe 
studențl și după oe presidentului i-se păru, 
că damele prodno prea mare sgomot, dete 
ordin să fiă golită galeria damelor. Aceste 
se depărcară, aruncând flori asupra stu
denților.

începură apoi a-șl ține apărătorii vor
birile lor. Sgomotul nu încetă și astfel, 
după o pertractare fdrte chinuită, președin
tele suspinse ședința și amâna continuarea 
ei pe erl, Vineri.

Revista septemânei.
Alegerile în municipii. Scirile, ce 

le-am primit în săptămâna acâșta 
despre decursul alegerilor de mem
bri comitatensl, sunt mai mult rele, 
decât bune. Fisolgăbireii ungurescl 
un făcut și fac mai pretutindeni pre
siuni mari asupra alegătorilor ro
mâni. Cu tote acestea însă, unde au 
avut conducători bravi ei încă s’au pur
tat brav și în multe locuri au și învins; 
unde însă conducătorii au fost slabi, 
poporul nostru a fost bătut, chiar 
și în cercuri de acelea, unde popo- 
rațiunea e curat română. S’a vă(|ut 
și cu ocasiunea acestor alegeri, că 
Românii au lipsă mai întâiu de tote 
de-o înțelegere frățescă și de-o con
ducere bună, pentru de-a, pută sus
țină lupta cu contrarii.

Disolvarea consiliului comunal al 
Vienei. Mercurea trecută a fost din 
nou alegere de primar al Vienei, în 
locul lui Luegur, care n’a fost întă
rit de Majestatea Sa. Majoritatea 
precumpănitore a consiliului comu
nal (antisemiții) au ales din nou pe 
Dr. Lueger, care a și primit ale
gerea, dicend, că acâsta o datoresce 
poporului Vienei. Atunci comisarul 
guvernului a declarat consiliul co
munal de disolvat. Mulțimea de pe 
strade a demonstrat pentru Lueger 
și vre-o 800 de bmeni au mers îna
intea palatului și au strigat „trăâscă 
Lueger“ și „jos cu poleacul Badeni!“ 
(Se scie, că ministru - președinte 
Badeni a propus Monarchului se nu 
întărâscă pe Lueger.) Din causa 
acâsta domnesce mare nemulțămire 
și iritațiune în Viena, care e îndrep
tată mai ales în contra contelui 
Badeni și a Maghiarilor ,.jidovițl“, 
cari au lucrat pe față și în ascuns 
pentru a zădărnici alegerea lui 
Lueger ca primar. Acuma comuna 
Vienei e condusă de un comisar gu- 
vernial și vor trebui se se facă nouă 
alegeri. Antisemiții asigură, că la 
aceste alegeri vor dobândi și mai 
mare maioritate.

SCIRILE DILEL
— 4 (16) Noemvre.

încă un Slovac osândit în proces de 
pressă. Din Budapesta ni-se sorie, că alal- 
tăerl, în 14 Noemvre n. o., s’a pertraotat 
înaintea curții cu jurați de-aoolo un pro- 
oes de pressă intentat contra tinerului slo
vac Dr. Rudolf Marcovicl, candidat de ad
vocat in Turoț-St.-Mărtin. El publicase 
anul trecut pe pagina a patra a filei na
ționale slovace „Narodny Novineu o de- 
clarațiune, în oare pe judele de cerc Fe- 
kete Miklos, un șovinist înoaruat, îl nu
mise laș, din causă, că a refusat de-a da 
satisfacțiune cavalerâscă tinerului slovac, 
pe care judele îl vătămase cu ocasiunea unei 
pertractări. In urma acâsta Slovacului ’i 
s’a intentat proces pentru „oalumniă și vă
tămare de onoreu, din oare proces șovi- 
niștii făcură un proces politio. Procurorul 
cjise, că acusatul „de naționalitate pan- 
slavă“ a voit sâ înegrescă întrâga adminis
trația maghiară și de aceea ceru condam
narea lui. Juriul l’a și declarat vinovat, er 
tribunalul l’a condamnat la 2 luni temniță 
ordinară, 50 fi. pedăpsă în bani și purtarea 
cheltuelilor procesului, carl suc la vre-o 1000 
fi. Apărătorul, ounosoutul naționalist slovac 
Dr. Milos Stefanovicl, a insinuat recurs de 
nulitate, er condamnatul a fost lăsat liber 
pe lângă depunerea unei cauțiuni de 200 fl. 
Pentru jurații maghiari — <ji°e corespon
dentul nostru, — dintre cari 10 erau ad- 
vocațl, a fost de-ajuns să se scie, că acu
satul este un tinăr slovao însuflețit și tot
odată ginerele luptătorului naționalist Sve- 
tozar Hurban-Vajansky, pentru ca să pro
nunțe verdictul de vinovat. La proces au 
luat parte și studenții români, șerbi și slovaci 
în număr mare, presentându-se corporativ 
și dând prin acesta cu o dovadă mai mult 
despre solidaritatea lor.

— o—
Despărțământul XII (Alba-Julia) al 

Asociațiunei transilvane îșl va ținâ adu
narea generală la 20 Noemvre n. c. în Te- 
iuș. După cum ni-se scrie, bravul popor 
român din Teiuș face pregătirile cele mai 
frumose pentru a ridica acâstă serbare cul
turală la înălțimea, ce i-se cuvine. După 
ședință va urma masă comună în sala 
ospătăriei Haab, pe lângă prețurile cele 
mai moderate. Săra se va arangia o pe
trecere cu dans din partea inteligenței ro
mâne din Teiuș, al căreia venit e desti
nat în favorul despărțământului Associa- 
țiunei. Prețul întrărei 50 cr. Cu un cu
vânt, frații TeușenI fac tot ce le stă în 
putere pentru ca ospeții să fiă deplin mul
țumiți în mijlocul lor. Românii din îm
prejurimea Teiușului sunt rugați pe calea 
acesta să nu întârdie a lua parte în număr 
cât mai mare le aceste frumose serbări de 
cultură națională.

—o—
Tesă de licență. Ni se scrie din Bu- 

curesol. „îmi fac o plăcere și chiar o da- 
toriă a Vă anunța, oă un prietin al nostru 
născut în România, dâr Transiivănân de 

origine, d 1 Mihail Virgil Cordescu profesor 
în BucurescI, și-a susținut în 31 Octomvre 
magna cum laude tesa de licență în litere 
și filosofiă; „Sulla și epoca sa“, lucrare 
pentru care ’i s’au adus elogii de d. Gr. 
Tocilescu distinsul profesor universitar din 
BucurescI. Comisiunea întrâgă la felicitat 
ou deosebită căldură. Nu putem decât să 
felicităm și noi pe amicul nostru, care s’a 
distins astfel spre bucuria nâstră. Cunosc 
și pe tatăl său și de sigur îl cunosoețl si 
D-vdstră oa un zelos dascăl, bun român și 
mare filantrop, oare precum scițl, numai 
spre a veni în ajutor causei oulturale a po
porului s’a stabilit în comuna sa natală 
Foventeaw.

—o—
Parastas. Dumineca viitore se va serba 

în biserica română dm Groverl, orele 10 a. 
m., parastas întru amintirea fericitului bi
nefăcător al „Associațiunei pentru sprigi- 
nirea învățăoeilor și sod. rom.“ Mihail 
Strocscu, âr d. a. orele 2 se vor împărți 
ucenicilor haine din fundațiunea generosului 
donator.

— o —
Cununia. D-l loan Marin, teolog abs. 

din Boroșneul mic și d-ra Maria Vancea 
din Sepsi-St.-Georgiu se vor cununa în 12 
Noemvre v. c. în biserica română gr. or. 
din S.-S.-Georgiu. — Fiă în câs cu no
roc !

— o —
Călindarul Plugarului pe 1896 este 

unul dintre cele mai lăudate și tot
odată și cele mai eftine călindare româ- 
nescl dela noi, având un cuprins forte bo
gat, bine ales și întocmit întru tote după 
trebuințele poporului nostru. D-l I. Geor
gescu, colaboratorul nostru eoonomio, și-a 
dat deosebită silință la partea economică 
a acestui călindar, aducând artioull, povețe 
și instrucțiuni fârte folositâre pentru plu
gari. Nu mai puțin alâsă este și partea li
terară, higienică etc. așa oă plugarul gă- 
sesce în acest călindar o călăuză bună și 
credincidsa mai pentru tâte trebuințele 
vieței sale. Prețul este și de astă-dată nu
mai 25 cr. Oine oomandă 10 esemplare de
odată, primesoe al 11-lea esemplar gratuit. 
Comandele sunt a-se adresa Tipografiei 
editâre „A. MureșiamV în Brașov, adăugând 
câte 5 cr. pentru porto postai de fiă-care 
esemplar. — Cei ce au comandat acest 
călindar și încă nu l’au primit, îl vor primi 
de sigur în săptămâna viitore.

—o—
Măcelăria din Prund, ce era să se 

liciteze în 5 Novemvre v. o., din cause ne
prevăzute nu se va pută licita atunci, ci 
s’a amânat licitarea pe Ziua de 19 Novem
vre v. o. la 2 6re p. m.

— o—
Concerte. Musica militară va concertă 

mâne sâră la otel „Europa1*. Iuoeputul la 
7*/2 6re. Intrarea: 30 cr. — Tot mâne sâră 
va concerta cu cimbalul d-ra Irina Fejer 
la restaurantul Fleischer (Sorea). Intrarea 
liberă.

Păsărică lui! Altă rămășiță din 
cailele de odmibră. Era pasărea ne- 
potei sale, care a plecat mai în urmă, 
și trebuia să le aucji întrecându-se 
în veselie și cântec! Era moștenirea 
lăsată bătrânului de cătră copil; 
când o țintui bbla în pat, de unde 
nu era se se mai scble, îi veni gus
tul în bblă se vacță pe doctor pu
nând de mâncare păsăricii. Rîdea de 
neîndemnarea lui și îi cpcea:

— Tu să’mi îngrijesc! de pa
sere, în tote dilele, bunicule... da?

Bunicul făgăduise, cre4end că 
puțină vreme va mai îndeplini sar
cina acesta, și tot îșl ținea făgădu- 
iala după ce trecuseră luni, ani.

Când asculta paserea, cu ochi 
închiși, î - se părea câte-odată, că 
aude glasul fetiței.

Pasărea doctorului e iubită, nu-i 
lipsesce nimic, e fericită, cu tbte că 
e robită. Der bre se pbte numi ro
bit cel care n’a cunoscut nicl-odată 

libertatea? S’a născut în colivie, nu’I 
pbte părea rău de umbra verde a 
pădurilor mari, de apa curgătbre a 
pâraielor și de florile din livecjl. Cu 
tbte acestea într’o 4b într’o dimi- 
neță de primăveră, în care sbrele și 
vântul ușor o îmbată, pasărea doc
torului se simte cuprinsă de un dor: 
să’șî desfacă aripile și să se cumpă- 
nescă colo sus în cerul albastru pe 
unde trec rânduricile dând țipete 
ascuțite. Ese printre două zăbrele 
dintre care una e strîmbă: iac-o li
beră! E uimită, uluită, și nu atât 
de fericită, pe cât e de speriată; 
sbbră, și aripele ’i tremurătore cu 
greutate o țin. Der cum fac cele
lalte păsări care străbat spațiuri atât 
de mari fără se se odihnescă? In 
zadar încercă biata păsărică să se 
ridice ; noroc pentru dânsa că întâm
pină un acoperiș de casă, altminteri 
ar fi cădut. Uite-o pe cresta acope
rișului, suflând repede: în vreme ce 
se mai odihnesce nițel, o pisică se 

furișeză pe strașină, se urcă, se uită 
la ea cu nisce ochi fioroșl, e gata 
să se repeză! Paserea o zăresce, se 
sperie și se avîntă spre vârful unui 
copac. Pisica n’o mai pbte ajunge, 
nu mai are de ce ’I fi frică ... Der 
pe urmă? începu se ’I pară rău de 
colivie, sărăcuții.

Doctorul s’a sculat, și-a pus ha
latul pe el, ochelarii pe nas și se 
duce să-i dea de mâncare și apă, și 
să-i curețe colivia. Colivia e gblă și 
doctorul înmărmurit cade pe un 
scaun. Bietul om ! Ce singur se simte! 
I se pare că pierde încă-odată pe 
micuța lui Maria! Tbte amintirile îl 
năpădesc. Se gândesce la trecut, se 
gândesce la viitorul ce ’i mai ră
mâne. Cum se mal lucreze fără to
varășul acela vesel, care ’I da ecoul 
glasurilor duse? E puțin lucru o pa
sere, și cu tbte aceste decă piere 
ființa aceea mică, lasă în inimă atâta 
gol, încât ochii văd turbur și d’alun- 
gul obrajilor brăzdați de zbârciturl 

curg lacrime. Ca toți cei mâhniți, 
ridică capul și se uită la cer, nu se 
dusese pe drumul acela toți cei pe 
cari îi iubise?

De-odată tresare: audise un stri
găt cunoscut. Se uită! Fugarul e 
acolo, aprbpe, pe ramura cea mai 
înaltă a copaciului, o ramură des
puiată de frunze; n’are obiceiu să 
se ascun4ă în frunziș, și ai 4i°6 că 
nu îndrăsnesce se se ducă mai de
parte. De s’ar întbrce! De i-ar fi 
milă de mâhnirea bătrânului său stă
pân ! Doctorul cu inima bătându-i 
de speranță și de teamă, primenesce 
repede nisipul din colivie, pune apă 
și de mâncare, apoi pișcot, smo
chine ; pbte că fugarul, care negre
șit nu și-a sciut găsi singur de mân
care, va fi atras de atâtea amăgiri. 
Doctorul se dă jos în curte, rezămă 
scara de nisce lemne lângă zid: 
ecă-1 aprbpe de pasăre: „Puiule! Pu
iule!“ strigă el cu glas mângăios. 
Pasărea îl aude; îșl întbrce spre
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Stimate D-le Redactor! In filele din 

urmă s’au petrecut în Orient, în ț(5ra pa
șilor turcescl, evenimente, cari au sguduit 
adânc cu deosebire lumea financiară. In- 
tregă. Europa devenise nervosă din causa 
turburărilor grave din Armenia și Constan- 
tinopole, numai „omul bolnav* și-a păs
trat flegma sa. Valorile au scăcjut forte 
mult la banca otomană, împrejurare, care 
a adus cu sine panica grozavă la tote bur
sele din Europa. Și la noi au scăcjut 6ră 
hârtiile de valore din causă, că se lățise 
faima prin oraș, că Sultanul ar fi fost 
asasinat (ucis), și că din causa acâsta tote 
corăbiile străine din porturile Galați și 
Brăila au primit ordin, ca să plece. Ce e 
drept, soirea a fost desmințită de „Agen
ția Havas*, der spiritele totuși nu s’au cal
mat, căci ărășl circulă sgomote despre 
nouă turburărl și măceluri în Constan- 
tinopole.

Ori unde te întorci, lumea nu vor- 
besce, decât despre „răsboiul dela primă
vară*, vorbe cari au devenit stereotipe 
de vre-o câțl-va ani încoce.

Se spune, că comandanții corpurilor de 
armată ar fi primit ordine secrete în privin
ța mobilisărei, căse lucră cjiua și noptea la 
porturile dela Prut. Ba deunădl filtrele de 
aici au adus soirea, că nisce oficerl supe
riori ruși au fost în țâră la noi, ca să facă 
recunâscerl. Pănă acum însă nu s’au ade
verit aceste faime, der se pote ca dintr’o 
di într’alta, să avem alte surprinderi, căci 
doră întrega presă europănă se ocupă nu
mai cu desfășurarea cestiunei orientale, 
care face atâta bătaie de cap diplomaților 
Europei.

Se mai vorbesce p’aicl și de-o de
clarația a ministrului-președinte și minis
trului de esterne Sturdza făcută la o întru
nire publică la Brăila și repetată la Plo- 
escl, că suntem în ajunul unor mari eve
nimente și că situația este aceeași ca și 
la 1877...

Este o ast-fel de situațiă, încât 
nu putem sci acjl ce va aduce diua de 
mâne.

*

Pregătirile electorale continuă pe 
totă linia. Guvernul face schimbări fiilnic 
în administrația, disolvând mereu consi
liile comunale conservatore și înlocuind 
funcționarii. In vederea alegerilor guver
namentalii au făcut unele alianțe, așa la 
Iași cu grupul prințului Gr. Sturdza (fiu 
de Domn), la Botoșani cu partisanii lui 
Vernescu, tot asemenea și la Mehedinți, 
apoi cu d. Gr. Păucescu, șeful disidenței 
conservatore. In forte multe județe s’au și 
proclamat candidații de deputațl.

Oposiția pe de altă parte îșî strînge 
și ea rândurile. Conservatorii vor lupta 
mână în mână cu junimiștii punând can
didați în tote județele. In oposițiă vor mai 
lupta și radioalii și socialiștii.

Dumineca viitore se va țină o întru
nire publioă a partidului liberal, la care 
vor lua ouventul primul ministru Sturdza 
și miniștii N. Fleva și G. Cantacuzino. Ase
menea întruniri se vor țină încă consecu
tiv Duminecile pănă la alegeri.

Oposiția de-asemenea va ținâ mai 
multe întruniri, în cari vor lua cuvântul 
foștii miniștri ’’conservatori, făcând o dare 
de sâmă asupra activității partidului con
servator în timp de 8 ani, cât a fost la 
putere. După cum se spune, se va vorbi și 
despre cestiunea națională cea mult discu
tată în an 1 din urmă. Cu deosebire se vor 

critioa enunciațiunile făcute la Iași de mi- 
nistru-președinte Sturdza.

După cum vedem, suntem în plină 
campaniă electorală parlamentară. După 
terminarea alegerilor parlamentare se vor 
face alegeri comunale pentru acele consilii, 
cari au fost disolvate.

De vre-o săptămână avem un timp 
admirabil, ca și când am fi în toiul lunei 
Septemvre. Pe la prânfi te poți preumbla 
fără pardisiu, nnmai săra și diminâța e cam 
răodre. Când vorbescl cu cine-va despre 
vreme, îți răspunde cu un aer profetio: așa 
era și în 1877!... E la modă a4l să faci 
combinații asupra viitorului răsboiu. Fiă- 
care bărbier sâu oâroiumar îți înoepe să-ți 
vorbâscă despre 77 și 78, despre trecerea 
Dunării, esplicându-țl ou un aer diplomatic 
planul strategic al Rușilor, despre care atât 
pricepe, cât pricep eu limba Howașilor din 
Madagascar. Dâr nu trebue să contra4icl 
pe nenea Nae sâu pe nenea Ghiță, că e 
foc, oăol doră el a luat parte la „oampania 
din șâpte-șâpte și șâpte-opt!“ 

tr-w.
o

Sciri telegrafice.
Agram, 16 Noemvre. Pentru 

studenții eliminați dela universitatea 
din Agram s’a făcut colectă. Epis
copul Strossmeier a dat 3000 fl. El se 
fi 4is, când a audit despre arderea 
stâgului unguresc: „Acest moment 
e cel mai îmbucurător al vieții 
mele !“

Constatinopol, 16 Noemvre. S’au 
chiemat sub stâg 120 batalione de 
Redifi pentru suprimarea răscălei în 
Anatolia.

Inaugurarea drumului român dela 
Surduc

Dela palele lietczatului, 1 Nov. 1895.
Cu ocasiunea adunării generale a în

vățătorilor români gr. or. din districtul 
Devei, ținută la LivezenI, s’a lățit vestea, 
oă în Dumineca din 22 Septemvre a. c. va 
fi inaugurarea drumului României dela 
Surduo. Luând aoâsta la cunosoință, am ho- 
tărît să facem o escursiune pe Surduo la 
vale cătră Țâra românâsoă.

In 4ori de 4^ din tâte părțile grăbi
răm cătră gara din PetroșenI și de aici cu 
trenul, pănă la gara din LivezenI, unde 
dându-ne jos din cupeu, peste 50 de mem
bri, luarăm direcțiunea spre cursul apei. 
Voioși, veseli, pbnl de bucuriă, oântând, 
cu glume și cu povescl distrăgătore ca a 
învățătorului Baicu, după o călătoria pe 
jos de peste o oră ajunserăm la graniță, 
unde este un pod împărțit între două țări, 
jumătate a României și jumătate a Un
gariei.

Partea României era împodobită cu 
stindarde tricolore și ou cununi frumose. 
Aoi în imediata apropiere sub stâncă sunt 
adăpostiți militari regulați din armata per
manentă română.

Aoi oprindu-ne am cântat un răsunet 
și ne luarăm la cale mai departe. De aici în- 

oolo și de-o lăture și de alta se vedeau tot 
stindarde românesci, mergeam pe drum ne
ted ca vărsat cu cement.

Nu departe, după o oălătoriă de o <5ră 
și jumătate, sosirăm la o pârtă triumfală 
unde tocmai ajunsese musioa militară a 
regimentului 18 din Tîrgu-Jiu și întonâ 
„Deștâptă-te române*.

Aci se aflau o mulțime de Domni și 
Dâmne din România sosiți anume la marea 
serbare. După recomandări și o vorbire de 
bună întâlnire de cătră adm. protop. Avram 
Stanca, urmă o horă în mijlocul drumului 
și alte jocuri.

Apoi ni-se împărtăși soirea telegrafioă, 
oă inaugurarea drumului din cause neatâr- 
nătâre de voința miniștrilor — s’a amâ
nat ou 10 4il® pentru mai târ4iu, pentru 
4iua de MerourI la 2 Ootomvre 1895.

In urma acestora câțl-va dintre oei 
din România o luară pe Jiu în sus, âr noi 
la invitarea bravului inginer elev Amadeu 
Radulescu însoțiți de domnii Elefterie Ale- 
xandresou, controlorul șoselei, Ioan Dumi
trescu, Sever Musohuna judeoător din Buou- 
rescl, Săulescu advocat etc., pe lângă su
netul dulce al musicei militare o luarăm 
în pași militărescl spre cursul apei pănă la 
„Păiuș*. Aci D-l Rădulescu ou D I Alexan- 
dresou ne-au oondus sub o culme într’un 
pavilon unde ne-au tratat — precnm e Ro
mânul ospital — ou cognac de România, 
oare pot 4*°° e superior oelui jidovit al 
nostru. Musica militară în tot decursul pe- 
treoerei ni-a întonat oele mai frumâse 
piese, apoi s’au înoins o horă, ba oâțl-va 
învățători au juoat joourile călușarului și 
bătuta! După aceea urma o masă comună 
o’un vin bun. S’au ținut și toaste și s’au 
cântat frumose cântări.

Mai în urmă ou toții ne îndreptarăm 
pe Jiu în sus, și aprope de graniță la Pa- 
latiște, după o călătoria îndelungată, ne 
aședarăm aci, unde ne-am fost lăsat mu
niția, făourăm un foc bun și soția D-lui 
adm. protop. Stanca cu celelalte Domne 
făcură o tocană mare de berbeoe fârte 
gustâsă. După ce mai beurăm puțin vin de 
România pleoarăm oa să nu soăpăm trenul, 
și ne-am întors ârășl la PetroșenI.

La despărțire ni-am dat cuvântul, că 
peste 10 4ile vom participa la inaugurare 
negreș t. Așa am și făcut. Acum însă era 
public cu mult mai număros și se părea a 
fi mai mulțt din partea nostră, cu deose
bite din jurul Petroșenilor. După o călă
toria de 6—8 chilometri se vedea din de
părtare, atârnând de pe vârful unei stânci 
o flamură națională românâsoă ajungând 
pănă aprope jos din o înălțime de peste 
25 metri. Tâte stâncele erau împodobite 
cu stindarde românesci. Ajunși la podul 
dela „Polatiste* la graniță era un frumos 
oero triumfal, compus din bra4b ou cununi 
din diferite flori naturale, ou o mulțime de 
stindarde.

Pe pod, partea ungurâsoă, era o grupă 
de gendarml c’un sergent și dela ei în sus 
un public aprâpe de două mii âmenl din 

Ungaria fără deosebire de națiune. De ase
menea și din România era un public și aș
teptau sosirea miniștrilor români, cari la 
12 ore din fii au și sosit între bubuitul 
trâsourilor. Protopopul din Târgul Jiu îm
brăcat în odâre elegante, asistat de 8 preoți 
întâmpinară pe miniștrii și suita lor, ofe- 
rindu-le oruoea. Aceștia, ou oapetele g61e, 
făcendu-șl închinăciuni, sărutară frumâsa 
cruce.

Urmâ apoi sânțirea apei și o rugă- 
oiune în genunchi pentru noul drum — 
după oare protopresbiterul din Tergu Jiu 
ținu o scurtă vorbire — de pe hârtiă — 
la oare ’i răspunse ministrul de esterne La- 
hovary.

In urmă ou toții ne-am dus oătră pa- 
vilonul frumos împodobit în depărtare 
de 3—4 ohilometri spre România. Aoi erau 
mese întinse, buoate gustose și beuturl 
soumpe, lioorurl, vin, șampaniă etc. Publi- 
oul întreg au fost primit la masă. La masa 
primă erau miniștri, soțiile lor și alțl ds- 
pețl de frunte. Dintre Ardeleni la masa 
prinoipală era adm. protopop Stanca ou 
soția sa, preotul Zaharie Muntean și înoă 
vr’o 4—5 inși.

In decursul prân4ului s’au ridicat mai 
multe toasturi. Primul l’a ridicat un mare 
proprietar din România pentru guvern și 
miniștrii presențl, la oare a răspuns Minis
trul Lahovary, înohinând pentru teohnioii, 
în speoial Inginerii români; al treilea vor
bitor a fost Prefeotul și apoi adm. protop. 
Avram Stanca, oare vorbi însuflețit ară
tând, că prin desohiderea drumului s’a dat 
posibilitatea a oomunioa și a ne cunâsoe 
mai deaprâpe, a ne ounosce interesele nos- 
tre reciprooe, precum și pentru noi Ro
mânii în deosebi a conlucra pentru deB- 
voltarea oulturei nâstre naționale. Golesoe 
păharul pentru inițiatorii și eseoutătorii 
frumosei căli a drumului falnio printre 
munți.

Vorbirea aoâsta ascultată cu viuă aten
țiune a fost întimpinată din tâte părțile ou 
Ura! Să trăâscă! Mulțl dintre cei mai de 
frunte dspețl au admirat facultatea orato
rică a D-lui Stanca — a unui preot tran- 
silvănân. »

In întreg decursul acestei rare festi
vități musica regimentului 18 a întonat 
cu preoisiune multe și frumose piesa ro- 
mânesol hore și cântece....

După ce s’au isprăvit tote, ne despăr- 
țirăm, și duoând ou noi suvenir! plăcute 
ne-am întors acasă, însuflețiți de însemnă
tatea fiilei.

Era interesant a vedâlareîntdrcere trăsu
rile Săeuilor împodobite ou stâgurl naționale 
române — ba pe nisoe Săoui îi provocară 
pe calea cătră PetroșenI nisoe gendarml 
unguri să rupă stogurile, âr ei au răspuns: 
„Nem ! ez szep zâszlo, ez disziti minketw 
și astfel s’au dus cu ele la PetroșenI prin 
mijlocul orașului.

„Stegarul*.

densul capu ’i micuț, pare că se 
gândesce. Vădit, e în încurcătură. 
Cerul e prea frumos, copacii sunt 
verfii, e vesel se sbori fără să te 
isbesci de zăbrelele de sirmă. Da, 
der cerul cel frumos e prea sus și 
ea are aripi mici. Copacii sunt 
ver4l, der găsi-va pe ei sămânță, 
pișcoturi, zahăr? Zăbrelele de sîrmă 
sunt o oprire, dar nu sunt și o apă
rare. Nici-odată nu văfiuse pisica 
așa de aprope cum o văfiuse când 
tu liberă. Primejdiile, nesiguranța, 
fomea și setea și glasul prietenos 
c?re o chiamă.. Pasărea se hotă- 
resce și sboră spre doctor.... Intră 
în colivie și nu va mai încerca se 
iasă....

Doctorul o ascultă cântând și 
rămâne pe gânduri:

— Biata păsărică, vrea liberta
tea și nu era în stare se se bncure 
de ea! căci fără îndoelă n’ar fi tră
it nici o fii afară din colivie. Dăr 
decă peste câtă-va vreme, curând, 

când voi muri, și când Caterina va 
pleca din casă, îi va deschide cine
va ușița coliviei și va osândi-o se 
fîă liberă, ce se va face? Va fi pra
da celei dintâi pisici, pe care va 
întâlni-o în cale și eu voi fi pricina 
morții ei, eu care nu am lăsat’o să 
învețe să se slujescă cu aripele.

Doctorul dă cartea și condeiul 
d’o parte; închide ferestra și des
chide ușița coliviei: „Puiule! Puiu
le!* Paserea sare pe bețișăre, se 
apropie de ușiță, se uită afară cu 
neîncredere. Cu tâte acestea docto
rul o încurajeză cu un zîmbet atât 
de blând, încât pasărea se hotă- 
răsce se trecă pragul... Ec’o pe masă. 
Doctorul îi aruncă câte-va semințe; 
paserea sbără spre ele și le mănân
că, întâi cu sfială, pe urmă cu mai 
multă îndrăsnelă. Nu mai îi e făme! 
Sbără ici și colo, ca și cum ar câ
ta să cunoscă bine locurile; încet 
încet se domnesticesce, îșî încercă 
puterea aripilor, sburând dela un

capăt al odăii la celalt; și tocmai 
când începe să se înopteze, se hotă- 
resce se între er în colivie și să se 
ghemuiască pe un băț. Adorme; din 
vreme în vreme câte un fior îi scu
tură penele: viseză, fără îndoială, 
întâmplările tȚilei. Dormi în pace, 
păsărică! un prietin vechi veghiază 
asupra ta și mulțumită. Îngrijirilor 
Bale, în ziua în care ți-se va des
chide ferestra, vei fi pregătită pen
tru libertate........................................

Pasărea doctorului cânta într’una, 
der doctorul nu maizimbesce micu
lui seu tovarăș, întins pe pat, pră
pădit de friguri, cu mânile și cc- pi
ci dr ele îngreuiate, simte că l-s© a- 
propie scăparea, îșî aruncă o privire 
încrefietăre cătră viața viitore: cel 
care adărme în brațele tatălui- ®e 
păte ăre teme de deșteptare? Vse 
pare că tăte ființele iubite care i-^u 
apucat înainte, îl așteptă și îl chiamă, 
păte fiice rămas bun pământului pe 

care în urmă ’i nu lasă nimic. Ni
mic?.... Ba da... acum e vremea se 
deschidă colivia; mâne cine va în
griji de pasere? Bătrînul îșî adună 
tăte puterile, se dă jos tremurând. 
Paserea care ’1 vedea venind spre 
dânsa în halatul obicinuit ale cărui 
flori strălucităre de atâtea ori le-a 
ciugulit cu ciocul, cântă și mai tare 
și mal frumos; iese din colivie, mân
gâie cu aripile părul alb și obrajii 
sbîrcițl ai bătrânului. Doctorul să
rută pentru cea din urmă ără capul 
mititeluț cu fulgi lini. ,Du-te, pui 
drag; du-te cu Dumnefieă!* Des
chide ferestra, paserea se avântă 
cântându’și libertatea: aripile ’i îm
puternicite o duc sus, sus de tot, în 
cerul albastru. Piere, și bătrânul își 
șoptesce cea din urmă rugăciune, și 
mai fiice: „Acum Stăpâne, slobo- 
zesce pe robul teu!“

(„Biblioteca pentru toțîu).
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Premii pentru învățători- I
Din partea comitetului central al 

Reuniunei învățătorilor români gr. cat. Min 
giurul Gherlei se escrie concurs de premii 
pentru elaborarea următorelor teme:

I. Intru cât pdte influința învățătorul 
asupra îndreptărei moravurilor și a intărirei 
caracterului in popor prin școlă și afară de 
școlă 9

Premiul pus de președintele Reuniu
nei, Rdiss. D. loan Papiu, canonic, în sumă 
de 25 corone. Estensiunea operatului 4—5 
cole format cuart. Terminul lucrărei: Du
mineca Tomei, anul viitor (1896) pe când 
operatul e de a-se subșteme comitetul cen
tral, împreună cu epistola sigilată, pe care 
va fi scrisă devisa concurentului, âr în lă- 
întru, sub sigil, numele aceluia.

II. Intru cât s'ar puți delătura prin 
lățirea cunoștințelor naturale credința deș&rtă 
și superstițiunile din popor ?

Operatul în mărime de 3—4 c61e for
mat cuart, este a-se înainta la terminul și 
în modul arătat la punctul I. Premiul pus 
în urma însărcinărei date comitetului cen
tral din partea adunărei generale este un 
galben imperial.

III. Tot de președintele reuniunei se 
pune un premiu de 15 corone pentru acel 
învățător poporal, care va fi în stare să 
arate cu documente autentice dela proto
popul districtual, parochul local ca direc
tor al școlei și senatul școlastic local pe 
termin cu o săptămână înainte de ținerea 
adunărei generale a anului viitor, că a 
produs mai mare resultat prin introduce
rea în popor, eventual în grădina sa de 
pomărit, a unuia ori altuia din următorii 
râmi ai economiei: pomerii, stupărit, ori și 
cultivarea vermilor de mătase.

La premiile arătate mai sus pot con
curge numai învățătorii actuali din cercul 
reuniunei.

Din ședința comitetului central al 
Reuniunei înv. gr. cat. din giurul Gherlei, 
ținută în Gherla la 21 Octomvre 1895.

Din încredințarea Rs. d. președinte: 
Darin Boroș, Dionisiu Vajda,
v.-președinte. secretariu.

Convocări.
Onoratele Domne membre ale Reu

niune] femeilor române din loc se invită 
la adunarea generală ordinară, ce se va 
țină Marți în 7 (19) 1. c. la 3 ore p. m. 
în sala cea mare din edificiul scolelor cen
trale.

Ordinea 4'^0i va fi :
1) Deschiderea adunării prin preșe

dintă; 2) Apelul nominal; 3) Raportul oo- 
mitetului; 4) Raportul cassei; 5) Raportul 
despre revisiunea socotelilor; 6) Budgetul 

Reuniunei; 7) Budgetul Internatului-Orfe- [ 
linat; 8) Propuneri.

Brașov, 4 Noemvre n. 1895.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. actuar.
*

Despărțământul Pesteșului al reuniu
nei învățătorilor rom. gr. or. din districtul 
Oradan îșl va țină adunarea Marți în 21 
Noemvre st. v. ^Intrarea în biserică) în 
sala școlei bin Chigic, anume dela orele 
10 a. m. începând.

La acăstă adunare sunt poftiți toți 
doritorii de înaintare, er Onoratele epitro- 
pii parochiale sunt avisate, în sensul regu
lamentului, a solvi diurnul și paușalul de 
călătorie învățătorului respectiv.

Sabolciu, 11 Noemvre n. 1895.
Avram lgna, 
președinte.

Adunare învățătorescă.
Asuagiul de sus, 4 Noemvre 1895.
Adunarea de tomnă a învățătorilor 

români din cercul Băsescilor al „Reuniu
nei învățătorilor români sălăgienl“ s’a ți
nut în 17 Octomvre n. c. în comuna Ber- 
săul de sus.

La orele 9 diminăța după celebrarea 
servițiului divin prin M. O. D. loan Vas- 
vâri, parochul local, care a fost tot-odată 
și președintele adunărei, din causă că Rvds. 
D-n archi-diacon al Băsescilor a fost îm- 
pedecat de a conduce adunarea, — mem
brii presențl, întrunindu-se la școla confe
sională din loc, președintele prin o vorbire 
ocasională, între strigări de „să trăescă“ 
declara adunarea de deschisă.

După deschidere, d-1 Paul Micle înv. 
în Bersăul de jos, a ținut prelegere prac
tică din două obiecte de învățământ de
signate de adunarea trecută, și anume 
din „Scriptologie“, tractare practică des
pre „ce“ și „ciu, și din Pomologiă despre 
„altoit". Prelegerile, al căror propunător e 
un învățător tînăr și cualificat, au suces 
forte bine.

Finindu se prelegerile, pruncii s’au 
lăsat să mergă acasă, er membrii confe- 
renței și-au făcut fiă-care observațiunile 
obiective atât asupra propunerilor, cât și 
asupra planului prelucrat în scris. După-ce 
propunerile au fost critisate din tote punc
tele de vedere, adunarea le-a declarat de 
„bune“.

La mijlocul ședinței, tînărul și zelo
sul învățător din Stremț, Petru Iile, a ce
tit o prea frumosă disertațiune despre „In- 
fluința musicei asupra moralului școlari
lor11, care a și fost ascultată de adunare 
cu o încordată atențiune, și la fine diser- 
tantele a fost frenetic aplaudat.

Din raportul bibliotecarului s’a con
statat ou bucună, că biblioteca cercuală, 
înființată numai de vre-o 4—5 ani, acum 
dispune de peste 60 opuri și bani gata 
31 fi. 60 cr., cu cari s’a decis a se pro
cura nouă opuri pentru bibliotecă.

Au urmat mai multe propuneri și 
hotarîrl, dintre cari amintesc numai urmă- 
tdrele: Din incidentul morții conmembru- 
lui Gavril Oros din Someș Ulâc, s’a decis 
crearea unui fond cercual, menit pentru 
ajutor în cas de morte a cutărui membru 
al reuniunei filiale. Pentru crearea și cres- 
cerea acestui fond fiă-care membrn plă- 
tesce la an o tacsă de 50 cr. Se alege o 
comisiune constătătore din d-nii învățători 
Ioan Chira, George Simonca, Petru Iile 
și George Lengyel, cari vor avă să lucreze 
un proiect de statute pentru manipularea 
acestui fond și pentru modul participărei 
corpului învățătoresc la îmormântarea cu
tărui membru răposat.

Considerând, câtă stricăciune face în 
poporul nostru beutura otrăvitore a vinar
sului, și fiind-că adunările nostre se țin 
în mijlocul poporului, pentru ca învățăto
rii poporului și cu aceste ocasiunl să pre- 
mârgă cu esemplu, adunarea în unanimi
tate decide: că de ac|I înainte cu ocasiu- 
nea adunărilor învățătorescl, la masa co
mună se nu se servescă nici o beuiură spir- 
tuosă, însă ca totuși respectivului membru, 
la care se ține adunarea, să ’i-se dea oca- 
siune de ași arăta iubirea colegială și os
pitalitatea față de ospeții săi, membrul, 
în a cărui competință cade îngrijirea me
sei, va depune cu ocasiunea adunărei în 
favorul fondului cercual, afară de taxa or
dinară, încă o sumă dela un fi. în sus.

S’a decis mai departe, ca pentru es- 
posițiunea adunărei generale a „Reuniunei 
învățătorilor români Sălăgeni14, care se va 
țină în acestă comună, acei membri, cari 
se pricep la industria de casă, să facă atât 
dânșii, ■ cât și elevii lor unele lucruri din 
speieză ori alt material. Aceste lucruri, cu 
ocasiunea adunărei cercualv, se vor sorți 
prin un joc de tombolă în favorul fondu
lui bibliotecei cercuall. Pentru proourarea 
de material am coleotat 5 fl. dela : loan 
Chira 1 fl., George Simonca 1 fi., George 
Lengyel 1 fi., Paul Micle 1 fi. și din oassa 
reuniunei 1 fl. Acâetă sumă s’a și predat 
învățătorilor George Lengyel și Paul Micle, 
ou îndatotarea. oa materialul procurat din 
aoâstă sumă să-l plătescă spre scopul amin
tit. Er membrii Teodor Iile și Petru Iile 
se oieresc a-șl procura materialul necesar 
pe spesele proprii.

După ce s’au mai petractat si alte 
agende ale adunărei, s’a ales ca disertant 
pentru adunarea viitâre noul membru 
Alexiu Roblea, învățător în Urmenisiu, s’a 
statorit locul adunărei viitâre și materia 

pentru propunerile practice, după oarl adu
narea s’a închis printr’o vorbire a preșe
dintelui. Am luat apoi parte la masa os- 
pitală a oolegului nostru George Lengyel, 
după oare ne-am reîntors la ale nostre cu 
consoiința liniștită, că ne-am împlinit da- 
torința. Sperăm a ne revede tot atât de 
însuflețiți și la adunarea viitdre în Berseul 
de jos.

Aoesta este pe sourt decurgerea adu
nărei nostre.

Vă rog, Știm. D-le Redactor, publi
cați aoest raport, oă doră se va oonvinge 
ou timpul și poporul nostru despre silin
țele, ce noi ne dăm pentru bicele și feri
cirea lui, vom afla dâr și ia inteligența 
nâstră mai mult sprijin, mai mult interes 
față de munoa nâstră obositore, oăcl nu
mai astfel ne vom pute simți încuragiațl 
în împlinirea chiămărei nosfe de învăță
tori ai poporului.

George Simonca, 
notar la reuniunei filiale.

Reuniunea română economică din co
mitatul Sibiiului.

(Raport special al „Gaz. Traus “)
I

Mai mulți fruntași din comitatul Si
biiului, conduși de dorul de a veni într’a- 
jutor plugarului român cu vorba și cu fapta, 
s’au fost decis să înființeze o reuniune (to- 
vărășiă) economică pentru țâra întrâgă, 
cum e bunăoră Asociațiunea nostră tran
silvană, der stăpânirea, ca la tâte între
prinderile nostre românescl, așa și aci, a 
aflat nod în papură și a denegat aprobarea 
statutelor.

Vădend numiții fruntași, că nu le suc
cede a înființa o reuniune pentru țera în- 
trâgă, au fost siliți a se mărgini singur nu
mai la comitatul Sibiiului. Ast-fel în 28 
Februar 1888 s’a înființat reuniunea amin
tită, care pretutindenea, pe unde și-a ținut 
întrunirile sale economice, a fost întâm
pinată și îmbrățișată cu căldură.

Se înțelege, că și acâstă reuniune, ca 
mai tote întreprinderile nostre, a întâmpi
nat la început unele greutăți, cari au tre
buit paralisate și delăturate pe încetul: 
de-o parte însa-șl inteligința nostră dela 
sate nu prea da sprijinul său moral și ma
terial, de altă parte și plugarii noștri ste- 
teau la început în ore-care înstreinare, cre
zând, că cine scie ce gânduri ascunse mai 
au și acești domni de Român cu ei. După- 
ce membrilor comitetului li-a succes rând 
pe rând a împrăștia aoeste bănuell prin 
vorbe și prin fapte, atât inteligența, cât 
și plugarii noștri dela sate s’au însuflețit.

La judecată.
(Urmare)

VI
Cum se desprimăvărâ și începu munca 

pământului, tare bucurdsă alerga lelea 
Măriica să dea ajutor fie-si, ci-că la ale 
casei și la arătură, că de! fata evea copi
lul mic încă.

Pace să mai deschidă vorbă de mu
tat în sat, față cu Gligore ori cu Oancea.

Dâr când rămânea singură cu Florea, 
hojma o tot bodogănia.

Cum îșl face locușor un părîiaș în- 
tr’o holdă, și dâcă nu te ostenescl să-i 
sapi albie în altă parte, cu încetul îșl sapă 
el coșcogea-mi-te rîpă, de-țl strică fața 
netedă a holdei, uite așa, Măriica, pic, 
pic, adl, pic, pic, mâne, — sapă fie-si drum 
de răsvrătire împotriva lui bărba-tu-său.

— Cum adecă? numai dânsul să la
tre în casă, și muierea să nu-i 4i°â măcar 
ni, potae!? Dâr ea cum de și-a făcut și 
voile ei, în casă, și uite, casa nu i-s’a nă
ruit !...

Florea începu să găsâscă mă-si drep
tate, că așa-i muierea, slabă de minte, 
când îi vorba să-i cânți și s’o descânți 
pe struna asta a puterniciei în casă. Atun- 
cea nu mai judecă ce-i bine și cei rău; 
vorba e, că să fiă pe-a ei.

Ecă-’i într’amurg, pe Florea și pe 
Oancea, împreună cu Gligore, veniau dela 
arătură osteniți dup’o 4i întregă de muncă.

Florea mai mult îșl căutase de Căli
nei, și cât aruncase și ea de-alungul braz
delor de vr’o două ori bobele de păpușoi.

Gligore nu prea să prindea s’o lase 
la muncă grea. Dor erau ei doi, voinici și 
fără preget.

Gligore, cum ajunse acasă, mi-să lungi 
pe prispă să se odihnâscă.

Florea începu să rinduâscă de cină; 
6r Oancea-i înșira lui Călinei, care-i gân- 
guria în limba lui.

De-odată așa, fără nici o legătură, 
âoă pe Florea că grăiește:

— Au4it’ai, Oanceo, că Marin a lui 
Păclea s’o și pornit din Tutuenl. S’o dus 
la socru-său în Stănișescl...

— Cale bună... răspunse Oancea fără 
să ia dintr’odată sama înțelesului adevărat 
al vorbelor Florei.

— Casa lui acuma, și scii ce casă 
bună și cu cât loc, pănă’n Vuiu, îi de 
vîn4&re cui o vrea s’o cumpere...

— Apoi cumpere-o cine n’are rost...
— Mămuoa mai s’ar prinde s’o cum

pere, că de... tot a nostră o să fiă odată 
și odată...

— Ba mai bine n’ar mai închide pa
ralele în casa ceea, decă le are, er decă-i 

vorba, că vrea să le mărite, mărite-le, 
uite, după șușănița asta de loc, care-i în 
coda pământului tătucăi, fiind-că veni 
vorba, că tot nouă o să ne rămâie odată 
ce-o cumpăra cu paralele acelea...

— Apoi, ve4l dumneta, mă rog — 
grăi Florea cam cu țepușe pe limbă, — 
să cumpere loc aicea, la dracu’n praznic, 
și să nu ia casă, ca să fim și noi în sat 
ca toți omenii...

Oancea se uită cam cu sprîncenile 
încruntate.

— Er vorba asta?... Și-acuma o spui 
și tu? Ți-a întors mă-ta capul? hai?... Ia 
vedl să nu-țl întorc și eu codele într’o 
bună diminâță când te-oi mai au4i grăind 
de mutare în sat... Haide-hai, jucați-vă, 
tu și mă-ta, cu focul...

— Ei, apoi, că ne-o fi frică de dum
neata.

— Nu vă ’mpungețl ca țapii, măi 
băețl... s’audi glasul lui Gligore.

Cât mâncară, Florea stătu cu gura 
încleștată pentru vorbă.

Oancea o tot sgândări cu vorbe arun
cate așa în șagă, într’adins, pănă ce Flo- 
rea să sculă dela masă și fugi să plângă 
în casă.

— Măi fa, nu plânge nebătută, că 
mi-i da dor să te scarmăn o lâcă, încaltea 
să ai de ce plânge..., îi strigă Oncea din urmă.

— Dă-i pace 6nceo, îi grăi Gligore. 
Nu vedl că aistea ’s de-a mă-si?.... Ea-i 
bună să-i tragi o sfântă de bătae, știi, s’o 
ție minte... și las’apoi de-o mai suci capul 
fie-si.

— Apoi că să nu mă facă, baba, că 
încep cu dânsa,... âcă, asta-i cruce!....

— Eu m’oiu face ne-aude ne-a vede... 
Dumneta, Onceo, fă-te-ai trage vre-o câte
va și nu te teme, nu i a părea rău lui 
Călin...

— Uite numai cât s’o mai înnăspri 
oțelul.... și-i gata bătaea pe spinarea 
babei....

Dăduse Dumne4eu vreme prielnică, 
ploi când trebuia pământului. Tutuenii 
nu-șl mai încăpeau în piele de bucuriă, 
c’or să aibă an mănos.

Iera cam pe la jumătatea lui Maifi. 
S’apropia Innălțarea, și prașila întâia în
cepuse pe ici, pe colo.

într’o dup’am64â, Oncea se gătea să 
se ducă’n sat, mai mult așa, să oasce gura, 
flind-că venise Vuiul mare.

— Hai că merg și eu decă-i pe pri- 
vâlă la Vuiu, grăi Florea.

— Haide, răspunse 6ncea cu voe bună.
— Da eu iau și pe Călinei.
— Lasă băiatu acasă, că n’are nevoe 

de tine și să nu ne mai cânte pe drum....
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In multe întruniri economice puteai 
vede pe cutare său cutare membru din co
mitet ținând însu-șî de cornele plugului, 
eârmuind și regulând mașina pentru săme- 
natul grâului, seu îndreptând grapa și tă
vălugul pentru grăpatul și risipitul moși- 
ndielor de pe livedile naturale, carîducrărl 
mai târdiu au adus proprietarilor respec
tivi rodurl cu mult mai îmbelșugate, ca 
mai înainte.

Mulțămită acestui zel și stăruință a 
membrilor comitetului, reuniunea a ajuns 
.să cucerescănu nujnai partea cea mai mare 
din comitatul Sibiiului pentru idea sa, ci 
chiar și câți va membri de prin alte comitate. 
Ast-fel numita reuniune numără de pre
sent 10 membri pe viăță, cari au plătit 
odată pentru tot-deuna suma de 40 fi., 
421 membri ordinari, cari plătesc pe tot 
.anul câte 2 fi. și mai mulțl membri ajută
tori, cari plătesc câte-un florin la diferite 
ocasiunl. Averea totală a reuniunei s’a ur
cat la finea anului trecut la suma de 2437 
fl. 35 cr., afară de isvorele proprii ale ei, 
cari mai aduc anual peste 1000 fl. Reu
niunea mai are câte-un ajutor anual de 
200 fl. dela institutul „Albina", cam 170 
fl. dela comitat, și încă unele tacse, ce in- 
curg cu ocasiunea diferitelor esposițiunl, 
ce se arangăză în comitat.

Membrii ordinari ai reuniunei au fa
vorul acela, că în fia-care an primesc de 
geba câțî-va pomi nobili seu pădureți, 
ori câte-va chilograme de sămânță bună 
de trifoiu, luțernă său napi; prin urmare 
în schimbul tacsei anuale se capătă mai 
aceeași valore în pomi său sămențe.

Intre isprăvile cele mai însămnate, 
ce a săvârșit reuniunea, sunt fără îndoâlă 
.și esposițiunile de vite, ce s’au aranjat 
pănă acum în câte-va comune. Anume, 
vă$end comitetul, cum degenerâză din an 
în an tot mai tare vitele economilor noș
tri, s’a hotărît a aronda mai multe comune 
într’un cerc, care să-și întrunâscă la o di 
hotărîtă numai florea vitelor lor, cum s’ar 
dice. La diua numită apoi comitetul, eșind 
la fața locului, prin un juriu anume ales 
premieză parte cu bani, parte cu diplome 
vitele mai frumose, voind prin acâsta a 
iStîrni și în cei-lalțl locuitori dorul pentru 
prăsirea unui soiu mai ales de vite.

Prima esposițiune de felul acesta s’a 
ținut în Rășinar în 21 Aprilie 1890, la 
care au fost espuse 106 capete de vite din 
comunele: Poplaca, Gura-rîului și Orlat, 
.și anume: 8 tauri, 27 vaci, 11 viței, 11 
'berbeci, 34 oi, 9 noatinl și 6 miei, pentru 
cari s’au împărțit cu totul 26 premii de 
câte 4, 3, 2 și 1 fl. în sumă de 63 fl.

A doua esposițiune de felul acesta 
s’a ținut în 7 Main 1891 în comuna Ti
lișca, la care au luat parte comunele în
vecinate: Cacova. Sibiel, Săcel, Vale, Să- 

| liște, Galeș, Rod, Aciliu și Mag. Din 
aceste comune s’au espus cu totul 186 ca
pete de vite, pentru cari s’au împărțit 45 
fl., ca premii în bani, și mai multe di
plome.

A treia esposițiune de vite s’a ținut 
în comuna Avrig în tomna anului 1892, a 
patra în Pianul român în anul 1893, a 
cincea în Orlat în anul 1894, la care s’au 
împărțit premii de 100 fl., er cea din anul 
curent s’a ținut în tomna acâsta în Apol- 
dul de jos.

Scopul acestor esposițiunl este, ca 
mulțimea economilor de vite, cari iau parte 
la ele, să se simtă ore cum îndemnați și 
încuragiațl de a-șl griji și hrăni și ei vi
tele mai bine, de a căuta a-le îmbunătăți 
hrana și soiul prin prăsirea de trifoii!, lu
țernă și napi, și ținerea unor vite mai 
bune de prăsilă : tauri și vaci, ca astfel 
cu timpul să potă deveni și ei premiațl, 
său să potă căpăta nisce prețuri mai mari, 
când îșl vând vitele în târguri.

Afară de esposițiunile de vite numite 
mai sus, comitetul reuniunei a aranjat și 
o esposițiune de pome în tdmna anului 
1894 în comuna Săliște, care a cuprins 8 
grupe și anume: mere, pere, prune, nuci, 
struguri, persecl, preparate de pome și 
unelte de pomărit. Toți esponenții au fost 
destinși cu diplome de recunoscință, 6r 
unii și cu premii în bani. Esposițiunea 
acâsta de pdme a fost căutată de peste 
1000 visitătorl.

In scopul de a-se pută usca mai 
bine pdmele, cu deosebire prunele, cari 
pe coșerele de nuele se prea afumă, prin 
stăruința comitetului reuniunei economice 
s’a clădit în pieța din Săliște un cuptor 
de uscat pome sistem „Cazenille", care a 
costat pe reuniune 432 fl. 53 cr., er pe 
comuna Săliște 295 fl. Cuptore de acestea, 
după cum ne spune raportul, în țera în- 
tregă abia sunt patru, cu ele se pot usca 
pomele mai curând, și sunt mai bune și 
mai gustose, ca cum se uscă în cele ob- 
ștescl cunoscute pe la noi.

Pentru a se lăți tot mai tare și între 
economii noștri cultura pomilor, comitetul 
reuniunei a împărțit membrilor săi, în mai 
multe comune din comitat, câte-un altoifi 
de meri pătull său câțî-va pădureți, cari 
apoi au fost răsădiți său altoițî în presența 
câte unui delegat din partea comitetului. 
Când se urmâză astfel, de sigur, că se are 
în vedere marele adevăr cuprins în prover
bul : „vorbele mișcă, pildele atrag."

(Va: urma;.

Literatură.
Iu editura librăriei „Carol Muller'1 din 

Bucuresol a apărut o frumosă colecțiune 
de poesii, întitulată: Iubire, de A. Vlahuță 

— o broșură elegantă, tipărită pe hârtiă 
de lux. Un esemplar 3 lei.

*
In institutul tipografic T. Liviu Albini 

din Sibiiu a apărut: Monografia comunei 
Orlat, scrisă de Romulus birnw] învăț. în 
Orlat. Monografia acesta e sorisă ou multă 
consciențiositate și ar pute servi de model 
și altor învățători ai noștri, cari ar face 
forte bine, dâcă ar descrie și ei monogra
fiile oomunelor lor. Prețul 25 cr.

*
In tipografia diecesană gr. cat. din 

Gherla a apărut: Esplicarea fundamen
tală și ușoră de priceput a catechismului 
catolic, însoțită de esemple alese și aoo- 
modate. Ca carte ajutătdre la instruirea ca- 
techetică în șeolă și biserică, și ca carte 
de cetit pentru familiile creștine, de Iosif 
Deharbe. Tomul III, tradus și edat de So
cietatea bis. lit. „Alexi-Șinoai" a teologilor 
din Gherla. Un esemplar în formă mare, 
de 422 pag. des tipărită, costă 1 fl. 60 cr.

*
A apărut în Tipografia A> Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Liiubei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Stil.) întocmită în două cursuri 
oonoentrioe pentru șodlele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de șeolă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțl, șoole civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acâstă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

*
In Tipo-litografia „Sivestru Morariu- 

Andrieviol din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome,'scriere în limba 
poporală, de Grigorie Ha lip, profesor 
la școla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea"). 0 carte de 
96 pag,, forte de mare interes pentru 
popor. Un esemplar costă numai 20 cr.

*
„Merceologi» și Technologia pentru 

scolele comerciale, profesionale și studiu 
privat", de prof. Arsenin Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si
biiu, 1895. Aoest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu- 
prindend 57 coli de tipar oompres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul acesta n’a apărut pănă 
acum în limba românesoă. Prețul 5 fl. v. 
a. Se află de venejare la Librăria N. Ciurcu 
din Brașov.

*
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loau Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de aceleșl autor a apărut piesa „Nu 
desperați, pentru cor bărbătesc. Prețul 
30 cr.

Glume.
Nevasta (cătra bărbat): „Să-ți 

fia rușine ! Asta totuși e prea mult, 
ca tu s§ vii acasă la 6 6re dimi- 
neța! Ce-și vor gândi băeții tei?

Bărbatul: „Lasă pe băețl să 
ddrmă pănă la 7 6re!“

*
Șofai (cătră medic): Ce crecți, 

doctore, ore ce-i lipsesce nevestei 
mele, de e așa galbenă la față ?

Doctorul: Ce se-i lipsdscă, amice, 
— rumenela!

KWLTE SI DE TOATE.

Câte limbi se vorbesc In lume ?

După socotâla unui statistician engles 
în lume sunt 2523 limbi deosebite: așa 
în America sunt 1264, în Europa 587, în 
Africa 376, în Asia 396. Limba cea mai 
lățită peste întreg pământul este limba 
englesă, care e vorbită de 110 milione de 
omeni, limba nemțâscă o vorbesc 86 mi- 
lione, limba rusâscă 63 milione, 1. francesă 
46 milione, 1. spaniolă 44 milidne, cea ita
liană 30 milione pe întreg globul pămân
tului.

*
O mică îstorioră.

In marginea unei mocirle zăcea un 
porc, de cealaltă parte a mocirlei zăcea 
un om. Porcul era tredit, ăr omul beat. 
Porcul avea un inel în nas, âr omul unul 
în deget. Un trecător cjise omului: „Spu- 
ne-ml cu cine te însoțescl, și’țl voiti spune 
cine ești!" Audind acâsta porcul se ridică 
din tină și merse de-acolo.

*
Un teatru de femei.

In Londra se proieotâză un teatru, la 
oare să constee întreg personagiul numai 
din femei, și ca privitori numai singur fe
meilor să le fiă permis să ia parte. Teatrul 
va avă misianea, să represinte direcția nouă 
și să lucre pentru emanoiparea femeilor.

*
Minciuna unui marinar.

Un admirabil bătrân povesti odată la 
o societate următârele:

„Pe când treoeam mai dăunăfll peste 
Oceanul pacific, venii într’o cji pe dinaintea 
unei insule, care era de tot roșiă de racii 
de mare, ce eșind la s6re acoperâu totă 
insula".

— „Bunul meu domn" ’1 întrerupse 
unul dintre ascultători. „Dâr racii numai 
după ce se coc se roșesc".

„Chiar acesta e lucrul cel mai inte
resant (fise admiralul, „oăol numai după un 
timp ore-care am observat și noi, că iusula 
era vulcan și avea isvore calde."

— Ei, asta-i acu.... Nici băiatul nu-țl 
anai e drag pe semne.... Nu ți-i destul, că 
pe mine par’că nici mă vedl?...

— Hodoronc tronc! o nimeriși fată 
hăi....

Er te-a apucat tonele mă-ti, da-o-aș 
plocon dracului, că numai densa te-o în
vățat rău așa!

— itcă, ce ai cu mămuca de-o dai 
dracului.. Fiă-țl rușine obrazului haihuiule!..

Nu-ș’ce-i trecu lui Oancec pe di’na- 
intea ochilor, așa ca nisce scântei roșii, și 
când ridica palma, și când o pocni pe 
Fldrea, drept în obraz, par’că-i puse o 
pată de sânge.

Ea se făcu grămadă și începu a țipa 
■e’o omoră... Apoi se ridica și prinse a 
•fugi pe marginea rîpei...

— Uite d’aceea nu vrei să te muți 
în sat, ca să mă poți bate și să n’aibă 
nine sări. Valeu !.„ valeu!... Ce să mă fac...

— Mai pomenesce tu de mutat blăs- 
tămat’o, după pofta strigoicei de măta... 
Da las’că vă lecuesc eu de căpiere, și pe 
tine și pe mă-ta, n’avețl grijă...

Și Oancea purcese...
Asta era a treia, 6rl a patra oră, că 

Oancea plesnise pe Florea.
Pândi pănă ce’l vădii, că s’a coborît 

drept spre Vuiu, fără să se mai ducă’n 
at, — și întră fuga în casă, ștergendu-șl 

ochii cu mânecile cămeșii și văicărindu-se 
singură, așa, de alintătură ce să făcuse.

Așternu jos apoi o prostire grosă, 
deschise o ladă în care’șl păstra ale zes
trei și prinse a scote fără s’alegă și să 
grămădâscă tot, pe prostire.

Aruncă și petecărie de-a băiatului și 
dâcă socoti c’o să pdtă dnce’n spinare le
gătura, îi înodă bine capetele, dădu o fugă 
pe prispă, roșie la față și îndrăcită; blăs- 
tămâ pe Oancea, căutând spre partea un- 
de-șl închipui, că era el; — și, nici o 
clipă nu trecu pe urmă, că âc’o purce- 
gend cu torba la spinare și cu copilul în 
brațe.

Ce-i păsa, că lasă ușa deschisă, că’șl 
face ea singură de cap, lăsând pe Oancea!

Numai un cuget o stăpânea în clipele 
acelea ; să nu care cum-va să-i iasă îna
inte Oancea.

După-ce coti delul și zări satul, par’ 
că se mai liniști; îșl iuți însă pașii cu do
rul de a-se vedea mai degrabă la mămu- 
că-sa acasă.

Pănă pesce-un ces satu’ntreg afla, că 
Oancea lui Gligore Oobârcea îșl bătuse de 
morte nevasta și că biata Florea, stîlcită, 
se întorsese la mă-sa.

Ce să strînseră într’un suflet rube
denii și cumetri! Ce gâgăeală de gâsce 
când văd om străin !

f
Er Florea îmbobolojită de mă-sa, sta 

într’un colț și se văeta prefăcută și par’că 
mulțămită, că stîrnise atâta foc și pară pe 
capul lui Oancea...

Bietul Călin, cam mirosia el, că mu
ierea lui plămădise totă fasoleala asta, însă 
nu s’amestecâ, pănă să dea ochii cu Gli
gore și cu Oancea.

VII
Cel întâiu, Gligore se întorse acasă.
Află pe Costreifi în pragul tindei, ne

clintit și par’că nu sciu cum, îngrijurat, 
ori stând ca la pândă.

Mă! ce să fiă...
— Costreiu! îl grăi Gligore. Da ce 

naiba faci tu acolo? Floareo, Oance! ori 
nu sunteți acasă?

Costreiă dădu din codă; din casă nici 
un răspuns.

Dar aîst păcat! gândi Gligore și se 
năpusti în tindă, în vreme ce Costreiii 
prinse-al schilălăi în urmă, par’ că i-ar fi 
povestit vr’o întâmplare.

In casă, nici tu copil, nici tu Floarea, 
nici tu Oancea. Dar atunci de ce ușa des
chisă ? Ba încă, și gura unei lădl căscată ? 
Ia stal, că și mână de om par’ că să fi 
cotroboit p’în ladă! Nare comedie !...

— Bine mă Costreiîî, ticălosule, așa-mi 

păziși casa? Ptifi! bată-te Crucea... Piei, 
cotarlă, că te cotonogesc acuma !...

Bietul Costreiii, după un gemet scurt, 
o uitătură a părere de rău și par’ că și a 
imputare, ieși cu coda între picidre.

Se tot trudia cu gândul, Gligore, se 
tor uita când într’o odaie, când în alta, și 
nu vedea alt semn de tâlhărie, — când âcă 
Oancea în prag.

— De ce ’ți e chipul tulbure, tătucă ?...
— Apoi, tu nu vedl ? Ia mi te uită... 

grăi Gligore și’l duse ’n dreptul lăzel.
— Aha . . . s’o dus la mă-sa . . . dise 

Oancea c’un rînjet ca de diavol la diua 
Invierel.

— Cine ? Floarea ? Eaca taci!
— Măre, tătucă, lasă-mi-o să se ducă, 

blastămata, că numai așa oiii putea chel- 
făni pe baba și mi-oifi cuminți muierea.

Apoi îi spuse cum s’a întâmplat și se 
hotărî să purcâdă la baba.

— Bine, Oanceo, fă și asta; eu te-oiii 
pândi cât pe-aicl, cât pe acolea, să’țl dafi. 
mână de ajutor la nevoie.

Mâncară ce se nimeri, și într’un târ
diu o luară la picior.

Iera o lună ca cjhia.
Umbrele lor, par’ c’ar fi închipuit în 

urmă-le nisce trupuri de uriași, se mișcau 
culcate pe pajiștea mărunțică a dealului.

Casele satului presărate sub copaci,
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Cât pâte duce o naiă.

In dilele acestea a sosit la Liverpool 
vaporul „Georgie“ din New York, înoăr- 
cat oolosal așa încât nu se pâte închipui 
ca o naiă sâ pâtă cuprinde în sine o așa 
mare cantitate de tot felul de articoll.

Naia „Georgie“ a adus din New- 
York la Europa următârele: 750 vite cor
nute, 9000 oi, 3000 cai, 136,000 hectare 
grâu, 90,000 hectare sâoară, 550 tâncurl 
de bumbac, 2000 saci cu făină, 1800 saci 
cu turte, 35000 butâe cu oarne de porc 
sărată, 300 butâie cu alțl articoll de mân
care, 9000 paohete de slănină, 700 butâie 
cu zahăr de struguri, 1000 butâie cu con
serve, 300 pachete ou săpun, 400 butâie 
cu ciară, 300 butâie ou argăsâlă, 1000 bu
tâie cu ulei de uns, 100 tâne lemne de 
construit, 3000 paohete ou miere, 150 bu- 
toie cu oceid de țino și 10,000 pachete 
cu vase.

Cu tot dreptul se pâte cjice, că o naiă 
mai tare încărcată ca aoâsta nu a debarcat 
pe țârmurii Europei.

NECROLOG. Valeria Matein n. Mania, 
soția d-lui George Mateiu din Lipova, a 
răposat în 2 (14) Noemvre c. în al 35 lea 
an al etății. — Dumnecjeu s’o odihuâscă 
în pace!

Prețurile cerealeor din piața Brașov.

Din 15 Noevmvre st. n. 1'95

Niiura »âu 

Oreutatai
Calitatea.

Valuta a

trlaoâ.

fl. cr.
1 H. L.H cel mai frumos b 50

jf Grâu mijlociu . . 6 —
If mai slab . . 4 80

Grâu mestecat . . 3 60
__ f frumâsă 3 60

II
ff

Sâoară (mijlooiă , 3 —
_ f frumos 3 50

IS Orz 1 mijlooiu . 3 10
„ r frumos 2 10

SI
Ov6s {mijlociu . —

f« Cucuruz.................... 3 50
Mălaiu.................... 3 80

«• Mazâre.................... 5 80
Linte ................... 7 50

I) Fasole.................... 4 80
n Sâmență de in . . 9 —
n Sâmență de cânepă 4 —
ii Cartofi.................... — 70
11 Măzâriche . . . i — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
If Carnea de poro . . — 52
II Carnea de berbeoe — 28

Său de vită prâspât 21 —
100 kil. Sâu de vită topit 32 4-

Bonuri rurale croate-slavone. . . —.—
[mprum. ung. ou premii .... —.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr.................... 99.05
Renta de argint austr.................... 99.25
Renta de aur austr. . . . . . 119.90
LosurI din 1860   149.50
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 1015.— 
Acții de-ale Bănoei ung. de oredit. 433.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 371.50

Napoleondori......................... 9.61
Mărci imperiale germane . . . 58.9772
London vista........................... 120.70
Paris vista................................ .. 47.921/<2.
Rente de oorâne austr. 4%. • • 99.85
Note italiene................................ 44.60

Proprietar : Di*. Aurel Murețianv.

Redactor resnonsaliil: Gregoriu maior.

Câlezid-arW. septexixâxxeî-
NOEMVRE are 30 (jile. BRUMRA.

Dilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
M arțl 
Mer.
Joi, 
Vin. 
Sâm.

5 S. Galateon
6 S. Pavel arch.
7 33 m. dela Mel.
8 f Arch. M. și G,
9 S. Onisifor, Perf.

10 S. ap. Olimpiu
11 M. Mina și Vict.

17 Gregoriu
18 Eugeniu
19 Elisabeta
20 Felice
21 Intr. în biser.
22 Cecilia
23 Clemente

Cursul I osarilor private
din 13 Noemvre 189b

VUl ’ .

Basilica 7.— 7 50
Credit .... 198.— 19!) 75
Clary 40 fl. m c. 55.— 5 ).—
Navig. pe Dunăre 140.— 142.-
Insbruck .... 27. 28 —
Krakau .... 27.50 28.
Laibach .... 23.— 23.80
Buda .... 60.50 61.—
Palfty .... 57.25 58.25
Crucea roșie austr. 17 50 18.—

dto ung. . 10. - 10.70
dto (tal. 13.25 13.—

Rudolf .... 23 — 24.-
Salm .... 68. - 69.-
Salzburg .... 26.- 27.- •
St, Genois 70.— 71 —
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine A1///» —.— 150.25

dto 4l7i, 50 —.— 72.25
Waldstein 53.— 55.-
Serbescl 3% 34.50 35.50

dto de 10 franc!
BaDca b. ung. 4"/n 124.50 125.—

Tergal de rimătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

12 Nov. de 2,778 oapete, la 13 Nov. au 
intrat 526.— capete și au eșit 342, rămâ
nând la 14 Nov. un număr de 3,169 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e 
grea dela —.— or. până la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., clemijloo dela 
—.— or. pănă la —.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfă țerănescă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. ușâră dela —.— or.
pănă la —.— cr.

Marfă serbescă, grea dela 55.— cr. 
pănă la 56 — cr. Transito. mijloci ă grea 
dela 55.— or. pănă la 56 — or. transito 
ușâră dela 54.— or. pănă la 55 — or.

Porcii îngrășațl de unii anii dela —.— 
or. păuă la — cr., îngrâșițl ou cucuruz ' 
dela — or. până la — cr. Cântăriți la gară I 
ou —.— or. la pănă — or..

Cursul ia bursa din Viena.
Din 17 Noemvre 1895.

Renta uug. de aur 4% .... 120.45
Renta de oorâne ung. 4% . . . 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 99.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . • 96.15

«urnim un STOIffil si HRIiJIIM ACESTORA"MU± JJJLLL11 țjj XJJJ U 1 WltlllVJXJLU UI U1L1IX1U.L1XJJJ UuUUlUUUli

Mijloculă cela mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutuîă

„Or- Rosa’s Lebens-Balsam**.
Acesta balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachti, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamă acum ună singură și dovedita medi
camentul de easă poporali'.

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

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

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

...

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

nCeposit-a-l-ix pri3a.cipa.lvi. al-ă. pxod.vicStorvi.lvLi

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

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

chia Austro-ungară au deposită’ din acesta balsamă de viăță.
Totiî de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(^’xa.g'er TTxxi-versal-HavLssa.l’be)

unu medicament') sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturoru inflamațiunilorii, răniloru și umflăturilorO.

Acesta se întrebuințeză cu 6uccesă sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasitnea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, j v» 4* X 4-r. X*. —■—- A , X _ 1 «X — . .1 -TL. . - -   i__v. 1. w a v i * n -. • '
puroiu, absorbe buba și

puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete.

întăriturl se vindecă în timpulă celu mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formata deja 
0 vindeca, îa timpulă celă mai scurtă fără dureri.vindecă în timpulă celti mai scurtă fără dureri.

In cutiâre â 25 și 35 cr.
Fiți atenții

De-6re-co alifia de casă uuiversală de Praga s6 vri- 
teză forte deșii, facă pe fiă-cine atentă, ca singurii numai 
la mine se preparâză după receta originală. Acdsta este nu-F

mai atunci veritabilă, decă cutior»le din me alti galbintk, în cari se pune, suntii înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum s6 se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — carl suntă provâcjute cu marca fdbricei 
de mai susfi.

Balsam pentru autj.
(G-etLox-ZBalsaxxx)

Cela mai probată și prin multe încercări celă mai temeinica medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perduta. i Flacon I fl.

ÎS

V

r -

se iveau tainice și par’ că rîdend cu pă- 
reții lor albi, mult mal albi unde erau 
ajunși de lună, mult mal albi în umbra în
chisă a frunzișului.

Vuiul, mare din mal în mal, vîjiitor 
pe unde se lovia de apărători, sclipia pe 
unde isbitura făcea valuri mai mari.

S’audia bine și lămurit v.uetul curge- 
rei apei pela iezăturile deschise ale iazu
rilor ; iazurile se arătau umflate și puțin 
revărsate ici colo, iar pe oglinda lor forte 
ușor creță pe unele locuri, luna poleia vă- 
lurelele cu argintul luminilor ei.

Tote podețurile fuseseră luate de apă; 
numai podul cel mare care lega cu trăi
nicie amândouă trupurile satului, sta ne
clintit ; 6r fagul cu câja lui albă, din care 
erau făcute rezămăturile, sclipia și el, și’șl 
înbondeia umbrele încrucișate ale legături
lor pe fața apei.

— Păcat că-i lună, dise într’un rend 
Oancea; pâte sâ ne prindă de veste.

— Ei, și? Par’ că ne ducem să fu
răm? răspunse Gligore.

Nu mai aveau acuma decât sâ co- 
bâre în sat, în fața hanului; și la o palmă 
de loc mal la vale, iera casa lui Călin.

— Eu rămâi lângă gard Oanceo; 
dumneata întră la Bontea, șopti Gligore.

— Bine, tătucă.

In ogradă dormiau până și lemnele. 
Numai într’o odăiță printre florile grămădite 
la ferestră, clipea o luminiță ca dela opaiț.

Oancea sări pe de-asupra gardului. 
Cânii lătrară, dar apoi dâcă ’1 mirosiră 
cine-i, prinseră a-i linge manile și a i-se 
gudura.

S’apropiâ de casă și cercă ușa; ușa 
se deschise.

Dar atunci audi glas de muiere, din 
fundul lived ei de pometuri, dinspre rîfl :

— Dumnâta ești Căline ?
— Sfinte Pricope, gândi Oancea, îi 

baba, și socru-mefi nu I acasă...
Dintr’o fugă străbătu în livadă.
Lângă un copac sta Floarea cu băe- 

țelul pe brațe, adormit: er Măriica se scu
lase și se uita cine veni a așa în fuga.

— Maica Domnului, strigă ea înfri
coșată , îi Oancea, — și râmase încre
menită.

— Valeu! strigă cu glas înădușit 
Floarea, și vru sâ se ridice, der frica îi slei 
puterile.

— Sâ nu vi-s’audă gura, muierilor, 
că v’a luat dracu, le grăi Oancea. Er d-ta 
jupîneasă Floareo, hal acasă, că nu ți ’i 
casa aicea...

Floarea putu sâ se scole fără sâ spuie 
o vorbă, par’ că ar fi fost fermecată.

Mariica îșl găsi limba însă :

— Ba mă rog, sâ ierți; Floarea-i 
acasă și acasă la mă sa o sâ râmâie ; nu 
sâ mi-o rupi în bătăi la d-ta în pustiul 
cela, că nu de aceea am măritat-o.

— Floareo, haide, până nu ’ncep 
a’ml umbla furnicile în trup...

Floarea veni spre dînsul...
— Ce ? ești nebună fată hei ? grăi 

baba și începu sâ strige: Căline, cumetre 
Vasile, săriți că ne omoră Oancea...

— Așa ți-I povestea mama pădurel ?
Și mi-o apucă Oancea de cap, o lungi 

la păment, și cară-I măre, și bușește-o 
pănă ce baba nici nu mei crâcni.

Atunci Floarea se desmeteci și începu 
ea sâ țipe.

El o apucă de mână și începu s’o 
tragă în spre portă.

Insă ecă cei de prin prejur, megieși, 
rubedenii, cumetri, săriseră din somn și se 
iveau, cari la gard, cari înaintea porței.

— Nu vreaîi nici mortă să merg, să
riți c’a omorît pe mămuca.

Care cum putu sări în ogradă, și dacă 
sâ făcură patru cinci inși, se năpăstuiră 
asupra lui Oancea; atunci sări și Gligore; 
ecă apoi și Călin dela han, și se făcu o le- 
cuță de încăerătură, fără sâ se lămurâscă 
bine cum e lucrul, fiind-că toți vorbeau și 
strigau odată.

La urma urmei, după ce se despăr
țiră unii de alții și se făcu glâtă în ogradă, 
sâ tredi și baba din leșin.

Haide ml-se reped! la Oancea ca o 
leâică, cu pârul despletit, mânjită de col- 
bol umedit de rouâ, și începu sâ-i țipe, că 
nu-i dă pe Florea, că sâ se ducă dracului 
și lasă c’or cresce ei pe Călinei...

Mai sâ se încâpă 6r bătaia și chilo- 
manul ; când âcă Moș-Popa-Neculai, la care 
se dusese un român sâ-1 cheme.

Chip, îi liniști el, Moș-Popa, însâ 
baba niel în ruptul capului nu vru s’audă 
de împăcăciune, ba încă sâ giurui sâ pur- 
cedă judecată împotriva lui Oancea, fiind- 
c’a omorît’o în bătae.

Oancea vru sâ le ia copilul; Florea 
prinse a țipa, că nu-1 dă, că’i băetu ei, că 
nu vrea sâ mai scie de blăstămatu de 
Oancea, care-a ucis pe mă-sa, care o s’o 
ucidă și pe densa.

Atunci Moș-Popa Neculai se dădu pe 
lângă Oancea și-i șopti:

— Ai făcut posnă, dute amu binișor., 
taci și lasă, că după ce-or mai trece câte: 
va (Iile dreg eu lucrurile.

Oancea și Gligore se făcură nevâijuțl,.
(Va urma.)
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Cursul pieței Brașov.
Din 16 Noemvre 1895.

9.52 Vend.
9.46
9.58
5.65

Banonote rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Camp.
Ruble rusesc! Cump. 128.V2 Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. 10 78 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.54
9.50
9.61
5.70

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 13 Noemvre n. 1895.

Produotediv.

S 6 m i n ț e 11 
IA

Prețul per 
100 chil o gr.

dela | păne

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

80
80
80
80
80
80

6.85
6.90
6.85
6.85
6.9b

7.— 
7.05 
7—
7.—
7.10

Semințe veohl 
ori nouS iioiul

s • 5 n 
*3 * A ® o p<

Prețul per
100 ehilgr.

dela pana

SScară
Orz 
Orz 
Orz 
Ov6s 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț.
altfl. soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.40
5.10
5.60
7.—
6.95

6.45
5 30
6 40
8.25
6.50

Sem. da tril'.

din 13 Noemvre n. 1895.
B ursa de Bucurase

"V aloii D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oc ' 100—
Renta amortisabilă .... 5%

5%
96.7,

„ „ (Impr. 1892 . . . lan.—ini • 9Î72
97.’/„ „ din 1893 5% 1» l>

„ „ 1894 int. 6 mii. 6% Apr.-oct. 93.’/,
n „ (Impr. de 32. '/2 mii 4% ian.-lniif 86
„ „ (Impr. de 50 mii. 4% n n 83.71
„ „ (Imp. de274 m 1890 4% n Ji 87.—
„ „ (Imp. de45m. 1891 4"/o îi n 87.-

„ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o ” H 87. -
Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai-Not 100 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 275.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5»/“ iau.—lnl. 96.—

„ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 5% lan,-Dec, —

„ din 1890 5% Mai-Not, 96 7S
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o

6%
lan.-lulie 91 7s

„ „ urbane BucurescI m >♦ 101.-
» n » n 57o » n b7 —
” ” ” Iași f>% h n 80 -

Oblig. Hoc. de basalt artificial B°/o
V.N.

55 11 —. —

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1550.
Banca agricolă....................... bCO 150 v. 198.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 388.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 11 »\ 398 -
Soc. Bazalt. Artif. olt. div. lei 30 250 320.--
Soc. Rom. de Constr uit. div. 15 1. 250 164.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,_
„Patria* Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C

100 104.-
200 —

„ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

100C —
800 —

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ' 10G0 —
Seciet. p. const, de Tramways
20 franci aur

21X •i »
2011

o

g
®

3
E O,

H
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
»

Seu
Prune

n
Lactar

Nuci
Gogoși

n
Miere

»Ceară
Spirt

Luțerna ungur, 
transilvană, 
bănățână

48.—
41. -
36.—
42. —

38.—
35. —
32.—
36, -

duplu

dala Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

59.50 60,

54,
69,

54.50
59.50

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5u/o Paris i . . . 2%Avansuri pe efecte 6”/n Petersburg . . 472"/o
Casa de Depuneri &72 Berlin .... 3%Londra .... 2°/„ Belgia .... 3%Viena................... 5°/o Elveția .... 372%

din Bosnia în bați 
din Serbia în aacl 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenuu 
brut
Drojdiuțe de spirt

15.50
14.25
17.—

16.—
14.50
17.25

Avis.
Am onărea a face cunoscut ono

rabilului public, că primesc se exe
cut orT și ce lucrare de

zugrăvit, aurit și lacuerit
atât la biserici, cum și salone, odăi 
etc. Sunt prove^ut cu cele mai nouă 
și moderne schițe pentru păreți și 
plafondurî, cari Btau la disposiția on. 

■> public spre vedere.
Mă recomand și pentru lucrări

■de firme și table de prăvălii.
Cu stimă

Gustav Treiber,
zugrav.

(Brașov, ulița năgră Nr. 16.)

■"..... . ..........................
Louise Zurtz.

Are ondrea a aduce la cu- 
noscința on. Public, că

am deschis ;

un Magazin de Tapiserie 
și Tipar

în Brașov, Strada Porții (ca
sele Dr. Fabricius, lângă dom
nul croitor Mihael Roth).

Mare asortiment de 
Broderie, începute după cele 
mai noue mostre, se vinde cu 
prețuri eftine.

Mă recomand și rog de vi- 
sitare cât mai numărosă.

Cu totă stima
834,1-3 Louise Kurtz.

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica

Casa 
fondată în anul 

1872. i
Iustinian M. Grama

BUDAPESTA.
Comerciante engrossist.pjj Unicul Specialist in producte de Petroleum.

Lj] Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre Fț
jȘj] a. c. am primit, din Pe nșy I va nia (America) singurul deposi- sji 
gjjl toriu îu specialitatea de Petroleu : Sa

S Kaiseroel-Petroleum. â
Marca „1 ni p e r a t o r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.

fsj Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20—22%
consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% Igi 

?Î1 mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive |®| 
I Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria s6u Transil- 

vania. Netto Cassa reluare (Nachname).
§ CantitPtea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

diese gesetzlich gescftutzte
§iegelmarke
bietet

egelmarke -jgflir

Comerciu en gros de Vin Spaniol
’ VINNADOR

Hamburg;. Viena.
Astupat cu capse tipărite roșu.

Medic. Malaga Sect, Sherry, Xeres 
de la frontera, Cognac franțuzesc 
***, v s q în bute|jj ori

ginale și cu prețuri originale,
X Se află de venețare în BRAȘOV, ia FKITZ CZEMJEEY, 
O la Elefant, podu bătușilor, strada Hirscher.
X A se observa Marca Vinnador pre i i și sigilul mărcii, re-
O gistrat la Tribunal. Numai buteliile provâdute cu acestea se garantâză.

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

Terminul renoirei Sosurilor, cari n’au eșit la tragerea clasei I. este fixat pe 28 No
vembre și trebue până atunci sase renoescă la colectanții însemnați pe losuri, căci la din contra 
îșiperde dreptul renoirei.

__ w
luOSURfi întregi, cari în clasa I. nu sau tras, jocășilaclasall. Renoire I1U 

este necesară la aceste losuri.
Lo8url întregi cu preț de 80 corăne, a 460ea parte 8 corone, a doua-cțecea parte 4 corone, sunt 

de ven4are la cunoscuții colectanți, cari pot da ori și ce informație.— Comande ne rugăm a adresa la 
colectanțl și nu la noi.

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

1,009,000 corone sunt de câștigat
în cas

Loteria de
favorabil la

clasă ungară 
sală siak

Tragerea câștigurilor 
celor mari 

urmeză dela 6 până la 14 Dec. 1895.

Câ
1 Premiu ă 600000 corone = 600000 corone
1 câștig ă 400000 55 = 400000 55

1 ă 200000 » — 200000 W

1 ă 100000 55 = 100000 55

1 » ă 50000 55 — 50000 55

2 55 ă 20000 55 = 40000
2 55 ă 15000 55 = 30000 55

4 55 ă 10000 55 = 40000 55

10 55 ă 8000 55 = 80000 55

27 55 ă 6000 55 = 162000
100 55 ă 2000 55 = 200000 55

200 55 ă 1000 5? ■= 200000 55

1150 55 â 200 55 := 230000 55

20000 55 ă 100 5? = 2000000
Prețurile leșurilor:

Un los întreg . fl. 40.—
Un jumătate los „ 20.—
lBenti*u mai bană siguranță binevoiți a cere trimiterea losuriior in epistole recomandate, 

adăugând pentru porto 15 cr., lista câștiguriloi* IO cr., laolaltă ci*.
Recomandă și trimite contra asignație poștale, ori cu rambursă.

710 parte ffl. 4.—
720 parte „ 2 —Cari Heintze, 21499 câștiguri, suma totală de 4332000 corone

colector principal, SerX’’?»’3.
Adresa Telegramei: ILottoheintze, Budapest.

Spre a satisface dorințelor on. public, cari poftesc losuri cu numerii diferiți pentru mai 
mare șansă la joc, trimit la cumpărare cel puțin de 5 losuri (întregi, jumătăți, a 4ecea parte său a două-
4ecelea) fiă-care Los cu număr diferit cu acelaș preț original. ‘’•SBțg
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Covdre adjustate:
150/200 
175/250 
200/300

Covore de jnte, pentru goz- I 
podarie. . . . Mărimea I

n - m -i. 1215/310Covore Manilla. . „ V26O/31O
Deosebit «le hune ”i de

(135/200 
» 170/210
a 200/295

JEftiue de tot.
175/250
175/250
215/310
260/340
140/200
175/230
175/230
270/370
140/200

Covore de Briissel Gloria, 
Desen persion, Mărimea

Covore Austria . Mărimea
Covdre Kidderminster ,'f6rte 

bună calitate. DesemnurI 
frumose . . . Mărimea

Covdre Tapestry, Parsiano „

Covore persiaue Velvet. Măr.

n 7) n

bucata 11.
77

77

77 

7?

valore 
bucata

77

n
71
7>
71

1 85
2 50
3 —
6.50
4.-

Covdre de podim:
Covore

Perdele:

Covore

«le «Jitie calitate bună
per metru 18, 26, 30, 33

bună
42,

cr.
Perdele de

n 77

dantele,
77

pentru ferestră ă două părți
77 77

11. -.95.

fl.

r>
6.—

10.—
12 50

Covore

Covdre

bucata 11.
n

77

n
77

77

77

77

Mărime 175/230 n

n
7>

Covore 
torte

Covore

77

77

calitate
Mărime

77

n

200/300
270/370 
138/200 
205/300 
268/330

77

77

n
77

TI 

tote

77

77

V

77

77

77

77

W

77

71
77

77

77

77
17

calitățile

8.—
12.75
20.-
25 50
6 50

15 25
19.25
28.—
11 —
17.25
20 50
25.—
25 — 
48 —
12 25 
28.—
40 -

Covore

Vîa«it«? calitate
per metru

VB ani 9 la calitate bună
per metru 48, 58, 65, 

Styria calitate bună
per metru

Austria calitate bună
per metru

72,

48 cr. ti

77 77

n

77

88 cr.
n

apart

desen frumos 
â două părți 

desen modem 
â două părți 

desen cel mai
â fl. 2 60, 3 — 3.15,

fi.

11.

65 cr.

86 cr.

Mare asortiment de covdre pentru podini 
de lâna Kidderminster-Holandese.

Covore

Covdre 
Covore

Tapestry
per metru fl. 1.30, 1.50, 1.60, 2. 11. 

Velvet, . . . per metru fl. 2.65. 
Cocos per metru

85 cr, 11. 1.05, 1.15 etc.

Mare asortiment de covore pentru podini
compuse în diferite desenurl și colori.

1.45.

1.95.

Pei de
Pei de

77

77

Axminster 
bună. . .
de pus înaintea paturilor pentru

de sus se pot capota.
Angora, în tote colorile dela fl. 2 60 în sus. 
capră americane ... „ „ 5 50 „ „ Depou colosal de portiere Cocos !

3.60.nou
dantele, executate forte frumos, perPerdele

â ferestră două părți, fl. 4 15, 4.85, 5.75, 6.10 7 30 etc. 
Stores, splendide desenurl, cu efect, una parte

11. 4.80, 5 60, 5.50, 6.30 etc.

de

Perdele Tiill-Application, 
cele mai none, lorte aparte, 

calitatea cea mai ieftină, până la cea mai fină.dela

• Vitrage de dantele în diferite prețuri! O 
Perdele de stofe, deosebit de frumose, pentru ferăstră, 

în două părți, 11. 2.10, 2.50, 3.20, 4.30, 5.80, 6.-, 7 40, 
9.80, 10.80, (vergate, desemnurl persiane rococo.) 

Lambreqnins,............................................dela 11. 1.50 în sus.
Pânzăturî de masă Pelusche, forte fine

bucata 11. 14.— 16—80 etc.
Garniturî-Bourette in Genre felurite, constând din 2 co

perte de pat si o pânzătură â 11. 4.60, 4.95, 5.50, 7.25, 
8.80, 12.- etc.

Coperte din țeseturî Bourette persiane buc. fl. 7.—, 10.—. 
„ Smyrna, . . . bucata 8.50, 12.—.

Pânzăturî de masă Chorille persiane,. . bucata fl. 3.—.

Catalog mare ilustrat pentru Covore și Perdele în provicie se trimite gratis și franco

F I

Souterrain, Parterre, Mezzanin, I. Stock.

*o » / 
«re.*

hlscăriâ unui anuncâu mai mult 
de odată se tace scădemeirtt, 
caî*e cresce cu cât publicarea 
se face mai de muSte-o^î.

Admir. îstr. „Gazeta Trans.“
(Inserțiuni și reclame) 

Swraftâ a se adresa subscrise, 
admitaistratiunl. Bsî cașul pis-1

VIENa, VI.,
Mar ialiilfer strasse

Rlarea bancruta I
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europen și 

marea fabrică de argintăria s’a văclutii necesitată să dăruiescă întregul ei de- 
positft

Eu
în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă, 
sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.

■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următărel 
, obiecte peutru mica sumă de fî. tv.OCP și adecă:

1
Eu trimit:
cuțite fine de masă cu lamă

veritabilă englesă,
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican,
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent american,
Tote cele 44 de obiecte sus amintite au costat 

și acum se poc cumpăra pe prețul bagatel de fl. 
tent american este uu metal alb, care îșl păstreză 
25 de ani, despre ceea ce se garauteză.

cu

2

6
2
1
1

lingură de argiut pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american,' 

cescl Victoria engiesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharuiță,

44 bucăți la un loc.
mai înainte fl. 40 

6.30. Argintul pa- 
colorea argintului

Cea mai bună dovadă, că acest inserat iibe e <> șarSlutunsis, 
mă simt îndatorat în public, ci ori cine, căruia nu-i couviue marfa u 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu tracă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura aoestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

dar de nuntă și în ori ce gospodărie. 
SJeitou moBiai la A. HIRSCHBER G-S

Telephon
Nr. 7114.

Se trimite numai

Haupt-Agentur der vereinigten amerik. 
Patent-Silber-waarenfabriken.

WIEN, TI., Rembrandtstrasse 19. 
rambursă poștală său cu trimiterea înainte a 

sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. Veritabil numai cu marca.
ffistras «Ii» scrisorile de recnnoseință.:

Onorate Domnule ! Golniczbany (comitatul Zips)
Sunt forte mulțumit cu a doua comandă de două Garnituri 

splendide. Vă recomand și altora.
Olmiitz, 1 Mai 1892. 

Cu comanda sunt forte mulțămit.
muie Mv.n -Âr —c.c jKUirîr.

Suferințele âe plămâni și pept vindecate. 
Oomiaufiui .fi £>33. A A EI 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. V i e n a, Graben, Brăuner-strasse 8.

Bere Sanitară Malzextract a lui JOHANN HOFF, 
pentru suferințe «le plftmâni.

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

De 76 ori distins din cercurile mai înalte.

1SSAX2K (WUM’OLADA pentru ANEMIO.
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. Rolke.

Blankenbnrg. Vă rog pentru imediata trimitere de 13 bute libere Malz
extrat pentru mama mea bolnavă. C. Khist.

Pătimem de durere de stomac, totă mâncarea și beutura dam afară 
în forma unei substanțe ca de cafea rău mirositore. Nici o medicină nu-mi 
folosea. Slăbisem în așa măsură că nu mai 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 iDglov.

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.

HOFF
furnisor c. s. r. și a mai multor suverani

Viena, Braunerstrasse S.
Locuri de vendare îu tote farmaciile și prăvălii de specerii și delicatese.

Ferdinand Dula, caplan.

Căpitanu Cz.... comand, pieții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.4


