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teie cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.
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h'ebuniă primejdiosă.
Când s’au ridicat în congrega- 

țiunile din trfmna acâsta proteste 
din partea Românilor în mai multe 
comitate contra cunoscutei adrese a 
municipiului Ciongrad, privitore la 
prefacerea tuturor scâlelor poporale 
în sccJle de stat, acesta n’a fost nu
mai combaterea unor nisuinfe locale, 
n’a fost numai o protestare în con
tra fanatismului național al Ungu
rilor dela Ciongrad, ci a fost o pre- 
întimpinare a marelui pericul, ce 
amenință învățământul nostru din 
partea tuturor celor dela ocârmuire.

Comitatul Ciongrad a cerut nu
mai ceea ce este dorința cea mai 
f’erbinte și ce șl-a pus ca țintă în- 
su-șî ministrul de instrucțiune și de 
culte Wlassics. Foia guvernului ni-o 
spune acâsta clar și lămurit, vor
bind despre planurile mari ale d-lui 
Wlassics și lăudându-1 mai ales pen- 
tru-că voesce se revisuâscă legea 
scâlelor poporale, ceea ce vre se în
semne, că voesce se pregătâscă calea 
pentru împlinirea dorinței Ciongră- 
denilor.

D-l Wlassics arde de dorul, de 
a și câștiga și el merite neperitore, 
ca Trefort și Csaky, pentru maghia- 
risare. De-ocamdată se gândesce, 
de-a înainta cultura națională ma
ghiară, luând mesurî, pentru ca în 
viitor se nu se mai pâtă da diplome 
de învățători din partea autorităților 
școlare confesionale, ci numai din 
partea statului.

Ce va se $ică acâsta, seim fbrte 
bine. Este pasul cel dintâiii pentru 
maghiarisaiea totală a șcblelornostre. 

Ni-o spune forte lămurit foia 
guvernului „Pester Lloyd", când se 
plânge, că încă în 4140 de șcble po
porale, dintre 16,881, câte sunt cu 
totul, limba de propunere nu este 
cea maghiară, și când dice, că cu tote 
cele 400 de șcdle nbue de stat, ce 
se vor înființa cu prilegiul mileniului 

și în cari, „firesce, va domni numai 
spiritul național maghiar", ei se află 
încă departe de ținta lor; ne arată 
destul de Învederat, care este acesta 
țintă, cerând, ca statul sg mârgă 
tot mai departe în acestă direcțiă 
și se înființeze mereu și pretutindeni 
școle de stat, unde se se lățescă 
spiritul și cultura națională mag
hiară.

Etă deră, că pe când se mai 
găsesc omeni, cari cred, că Maghiarii, 
ținând sâmă de împrejurări, vor da-o 
pe-o cordă mai lină și vor înceta 
cu nebunele nisuințe de maghiari- 
sare, pe-atunci în ministeriul instruc- 
țiunei publice se lucrâză cu plan și 
cu cifre la nimicirea învățământului 
nostru național în favorul spiritului 
și al culturei naționale maghiare.

Ce folos, că se vorbesce în die
tă de resolvarea cestiunei naționali
tăților printr’o administrațiune drâp- 
tă, printr’o procedere mai binevoi- 
tbre și altele, câud acolo, unde se 
tracteză de sufletul nostru, în școlă, 
se lucrâză de-a dreptul și neîncetat 
pentru a-1 ucide.

Ce egalitate, ce libertate mai 
pâte ave preț pentru noi, când ni-se 
vor lua șcâlele și cu ele temelia 
vieței și culturei nostre naționale?

Se spune, că la serbătârea mi
leniului, „Kulturegylet"-urile ma
ghiare vor se țină un congres și 
vor cu acestă ocasiune se proclame, 
că vieța culturală maghiară este un 
element neapărat de lipsă pentru 
vieța culturală europănă?

In îngâmfarea lor 6rbă, ma- 
ghiarisatorii peste puțin vor ajunge 
a cbce> fără cultura maghiară nu 
pote esista cultura englesă, francesă, 
germană etc.

Că se fac de rîs cu importanța, ce 
și-o dau fără de nici un terneiu, um- 
flându-se ca brosca, care a voit să 
se măsure cu boul, nu mai e lipsă 
să spunem. Der este fârte de lipsă 
să urmărim cu atențiune încordată 

nebuniile lor și înainte de tote se 
ne pregătim bine, ca să ne putem 
feri de urmările rele, ce le pot avâ 
pențru noi.

Nu ne temem, că congresul 
ridicul al „Kulturegylet“-urilor ne va 
stinge și nimici. Dâră trebue să ți
nem semă, că nebunul aruncă ușor 
pâtra în fântână și 4ec© înțelepți 
nu o pot scâte.

Ori cât s’ar sbuciuma adver
sarii noștri, ținta totuși nu si-o vor 
ajunge, dâr ne vor face mult rău, 
cum ni-au făcut și pănă acum. Ne 
vor împedeca în desvoltarea nâstră, 
ne vor da îndărăt în drumul spre 
progres și înaintare.

De aceea trebue să fim cu ochii 
în patru, să nu durmim și să nu ne 
amăgim de vorbe și speranțe deșerte, 
ci să luptăm bărbătesce pentru lim
ba și cultura nostră națională.

Să nu credem, că este de pri
sos de-a da prea mare atențiune unor 
lucruri, ca se par mici în raport cu 
marele cestiuni ale cailei, cu cestiu- 
nea naționalităților însa-și, ci să 
apărăm terenul limbei și al cultu
rei nâstre, de-ar fi numai de-un păi- 
mac, cu acea convingere, că dela 
energia, cu care îl vom ținâ în po
sesiunea nostră, atârnă viitârea nos
tră isbândă.

Revista septemânei.
Un raport al ministrului de hon

vezi. In ședința de alaltăeri a ca
merei ungare, ministrul honvezilor 
așternu raportul său asupra resulta- 
tului din ăst an al esamenelor de oft- 
ceri ale voluntarilor, precum și asupra 
sinuciderilor ce s’au întâmplat în 
anul curent în sînul armatei comune 
și al honvedimei. Din raportul mi
nistrului Fejervary apare, că dintre 
1461 de voluntari dela armata co
mună și dela honvedl, au depus esa- 

menul de oficer 1101, au lost res' 
pinșl 308, n’au putut depune esa- 
menul din causă de morb 22, și au 
repășit de bună voiă 29. In anul 
de serviciu 1894—95 s’au întâmplat 
la regimentele din Ungaria ale ar
matei comune 134 sinucideri și 52 
încercări de sinucideri, âr la hon
vezi 42 sinucideri și 6 încercări de 
sinucideri.

Preoții militari. Ministrul comun 
de resbel de mai mult timp se ocupă 
cu orgauisarea corpului preoțesc militar. 
Pănă acuma era sistemisat pentru 
fiă-care corp de armată numai câte 
un oficiu preoțesc cu doi sâu trei 
preoți, ceea ce s’a dovedit ca fârte 
nesuficient pentru contingentul de 
70—80.000 soldați ai unui corp, dis
locat pe un teritor estins. Vicarul 
campestru Coloman Belopotoczky, după 
cum anunță ,,Magy. All.u a așternut 
acum ministrului de resbel un pro
iect, în care se sistemizâsă cel pu
țin pentru fiă-care brigadă câte un 
oficiu parochial militar.

Revoluționarii armeni. Ca devadă 
netăgăduită, că turburările ivite în 
mai multe puncte din Anatolia se 
datoresc uneltirilor revoluționarilor 
armeni, dăm aci resumatul unei scri
sori prinsă la agitatorul armân Men- 
dilgian din Diarbekir și adresată unui 
alt Armân cu numele de Ohanez.

In acestă scrisâre se c|ice, că 
trebue se se ție sâmă de nesimțirea 
dobitocâscă a Turcilor, atacându-se 
sentimentele lor religiâse, celelalte 
mijloce fiind considerate ca nesufi
ciente pentru de a-i scâte din ne
păsare.

Autorul pamfletului recomandă 
în consecință să se atace Musul
manii când sunt adunați la rugă
ciune și scontezămai dinainte efectul 
vărsărei de sânge, care se va nasce 
din acâstă provocare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

La judecată.
i n e )

vin.
Pe drumulețul îngust, care duce la casa 

lui Gligore Cobârcea, c&lare pe-o globă 
olecuță șchiopă, suia haide-hai, un român, 
c’o gentă de ceea petrecută pe din stânga 
de-a curmezișul peptului și atârnând în 
drâpta șalelui.

Cum ajunse, striga pe Gligore, strigă 
pe Oancea, — pace! să răspundă vre-unul. 
Costreiu însă, năvală la cal, mânios nevoie 
mare.

Românul cela deseălecâ, croi îndesat 
pe CostreiG c’un bici împletit în șese; 
Costreiu, la densul cu toți dinții scripcă, 
scrâșnind și gata să rupă; răsboiu, nu 
șagă.

Cu mare ce isbuti să se suie pe pris
pă și să lipâscă pe ușe o hârtie albă cu 
slove negre ; apoi, se sui pe cal și o porni 

înapoi, petrecut numai de lătratul lui Cos- 
treiă.

Nu trecu mult, și se ivi Oancea. Era 
în del, la locuri; audise lătrăturile și ve
nise ’n gonă să vadă ce-i.

Costreifl începu a-i spune totă întâm
plarea ; der fiind în grai străin lui Oancea, 
românul îi netezi blana, ca semn de mul
țumire pentru ostenelă, și cătâ împrejur să 
înțelâgă în felul lui, ce fusese.

Hârtia albă, care rîdea cu dinți negri 
pe boiul cafeniu-închis al ușei, îi chiămâ 
luarea aminte și’l îndemna să s’apropie...

— Aha... ceea... „citație11 cum îi die... 
Mă chiamă la judecătorie...

Oftă, după ce ceti cele scrise, și pe 
urmă se așâdă pe prispă, er pe dinaintea 
ochilor prinseră a-i trece cjilele unui an în
treg, ca nisce năluci.

Zădarnice fuseseră stăruințele Moș- 
Popei Nicolae! Nici baba nu vrusese s’au- 
dă și să ’nțelegă, nici măcar Florea, pe 
care, ori cum, o luase din dragoste!

Și cât chin pe sufletul lui...
De geba dăduse târcole, ca lupul 

flămând, la stână, împrejurul casei Florei... 
De geba...

Mai rău i-se întuneca inima de pă
rere de rău și i-se aprindea capul de vă- 
păile mâniei, fiind-că nu numai odată o 
vedea, ori că fugia de cum îl zăria, ori 
că sta de vorbă cu câte-un flăcău.

, La horă er, cum îl vedea Florea, sin
gură de era, numai ce s’apropia repede de 
câte-un flăcău și să punea la vorbă și la 
șagă cu dânsul.

Scii, mai să’l apuce alte celea și să 
sară să’l strîngă de gât pe flăcăul, cu care 
șăguia dânsa.

Dor Gligore ce’l mai astâmpăra și-i 
grăia, că Florea n’o făcea asta din dra
goste pentru altul, ci numai ca să’l năcă- 
jâscă, după îndemnul strigoicei de mă-sa.

Pe urmă să făcuse un fel de învoâlă 
între mai mulțl flăcăi, cărora le cam pă
ruse rău, că Oancea, luase el, pe Florea. 
Ei pândeau să-l bată de l’or mai vedea 
pe dânsul în calea Florei: asta tot după 
îndemnul babei.

De-aceea, după vr’o două, trei luni, 
Oancea nu mai dase prin TutuenI decât 

rar, și atunci c’un ciomag voinicesc la în
demână.

Când începu însă să nu să mai arate 
în sat, să arăta la el, la rîpă, răutatea 
omenâscă în chipul șâptelor, ba dela unul, 
ba dela altul, ba că Florea ’șl pusese în 
gând să se despartă de dânsul, ba oă se 
dase în dragoste cu nu soiu care dintre 
flăcăi...

Dâcă munca pământului îl ostenia 
trupesce, șoptele celea îi osteniau mintea, 
îi puneau chinuri în inimă și dor de răs- 
bunare în cuget.

Moș-Popa Nicolăe îl mai liniscea, că 
Sfinția-sa tot nădăjduia să biruâscă îndă
rătnicia lelei Măriicăi...

Cât despre Florea, îl încredința că’i 
muiere cinstită și-i plecată în inima ei 
spre împăcăciune.

La drept grăind, erau clipe de sără 
mai ales, când Florea să putea furișa de 
mă-sa, după-ce se întorceau dela câmp.

Atuncea, în livadă, pe malul Vuiului, 
îșl lăsa pe Călinei lângă câte-un copac, și
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Academia Homână.
Monumentul «lela Adam-HIissl*

In ședința publioă a Aoademiei Ro
mâne, ce s’a ținut Vineri în 3 (15) No- 
emvre a, a. sub presedința d-lui N. Cre- 
țulesou — membrul Academiei d-1 Gr. G. 
Tocilescu a ’depus interesanta s’a lucrare 
despre „monumentul dela Adam-Klissi.“ 
Cartea, la oare a lucrat aprâpe 12 ani, a 
eșit de sub tipar la Viena. Ea cuprinde 
desorierea și ilustrarea unuia din monu
mentele vechi romane cele mai de semă, 
care ocupă un loo forte însemnat în istoria 
nbstră, naseerea lui stând în strînsă legă
tură cu însuși lâgănul națiunei române.

împăratul Marcu Ulpiu Traian, învin
gătorul Dacilor, drept semn neperitor al 
puterii statului roman și spre veclnioa 
amintire a isben<jh°r 00 l®-0, raportat în 
Daola și Moesia, a înălțat acest monument 
— o clădire de-o architectură particulară 
și cu nisce soulpturl cu totul deosebite îna
inte de a ridica columna Traian din 
Roma.

Monumentul s’a descoperit lângă un 
cătun din Dobrogea numit Adam-Klissi. 
El fusese cu desăvârșire uitat. Pe la anul 
1837 l’a amintit într’o scrisâre a sa feldma- 
reșalul Moltke. Numai după ce Debrogea 
a ajuns sub stăpânirea României și s’e 
apropiat mai mult de Europa cultă, s’au în
ceput a se face cercetări soientifice, cărora 
avem să le mulțumim desgroparea acelui 
falnic monument după aprope 1800 de ani.

Cu ajutorul guvernului român, d-1 Gr. 
G. Tocilescu, membru la Academiei Ro
mâne, profesor la Universitate și director 
al Museului Național din Bucuresol, a în
ceput la anul 1882 desgroparea ruinelor. 
De atunci acest învățat a făcut în cinoi 
rânduri săpături, scoțând la lumină nu- 
mărâse sculpturi, cari astădl alcătueso o 
adevărată comoră a Museului bucurescean. 
In espedițiunea din urmă din anul 1890, 
d-1 Tocilescu a fost însoțit și ajutat de d-1 
architect G. Neimann, profesor la Acade
mia de Bele-Arte din Viena. Prin stăruin
țele reunite ale acestora s’au putut regăsi 
tote bucățile clădirei și s’a întocmit o res
taurare a ei grafică, cât se pote mai fidelă.

Resultatul acestor cercetări în curs 
de 12 ani formâză conținutul operei apă
rute la Viena sub titlul: ^Monumentul dela 
Adam-KlissiTro^'<\mm Trajani" în tipografia 
Adolf Holzhausen, tipograful oesaro-orăesc 
al Curții și Universității, și în două edi- 
țiuni separate, una română și alta ger
mană.

Publicațiunea este in folio, elegant 
tipărită pe hărtiă grosă velină, are 23 ooli, 
trei tabele esecutate de d-1 Neimann și re
produse în heliogravură, preoum și 134 
figuri de text lucrate după fotografii de 
cătră firma M. Jaffe din Viena.

D-1 Gr. G. Tocilescu presentâud Aca
demiei Române publioațiunea, i-a mulțumit 
de îndemnul și sprijinul ce ’i l’a dat pen
tru studiul acestei opere mari și în deo

sebi a esprimată viuă recunoscință d-lui 
Senator din Viena Nioolea Dumba gene
rosul Român macedonân, cu spesele oăruia 
s’a făcut frumdsă tipărire a „operei“.

La sfîrșit d-1 Gr. G. Tocilesiu a făcut 
o dare de sâmă despre săpăturile din anul 
acesta la Castrul Tropeaum Trajani, antioul 
Municipiu roman, numit mai târziu Tro- 
paeensis Civitas. A arătat înălțimea zidului 
oetății pănă la 12 metri, cu porți cu pra
guri. Aceste porți, cu ocasia reconstruirei 
orașului sub Dioclețian, au fost mai îngus
tate. Turnurile zidului înconjurător erau 
luate de 3 metri și mult eșite afară, fără 
trepte. Anul aoesta s’a mai cercetat și Ba
silica cu o hală mare înainte-i, în care s’a 
găsit o piâtră din inscripția Mausoleului 

j ridicat de împăratul Traian, un templu din 
epoca bisantină lucrat în marmură și ornat 
cu mosaio, patru turnuri dela zidul oetății, 
strada principală, ce străbatea orașul dela o 
portă la alta, cum și alte edificii însem
nate, și cu apaduct pentru apă de beut și 
pentru curățirea orașului.

La Nordul Monumentului dela Adam- 
Klissi a fost cercetată o movilă înaltă ou 
un diametru de 50 metri, în mijlocul oăreia 
s’a găsit o oonstrucție rotundă, care a ser
vit ca temeliă unei alte construcții. D-1 
Tocilescu crede, că acestă movilă a servit 
ca turn de observația lângă 'monumentul 
lui Traian.

încurcăturile din Orient.
Tătă atențiunea Europei e îndreptată 

asupra evenimentelor din Turoia. Puterile 
și-au trimis flotele de resbel, cari cirouleză 
în apropiere de țărmuri! Turciei, și la pro
punerea ministrului de esterne austriac 
s’au înțeles să procâdă tote în mod solidar. 
Singură numai Rusia mai are unele reser
ve privitor la ținuta ce au hotărît puterile 
a observa față cu Turcia, însă împrejura
rea acesta, cum se asigură, nu e în stare a 
turbura buna înțelegere dintre celelalte 
mari puteri europene.

Scopul, pe oare îl urmăresc statele 
este să silescă pe Sultan, ca aoesta să in
troducă în împărăția lui reforme cu privire 
la administrațiune, care pănă acum a fost 
forte destrăbălată în Turcia. Mai departe 
statele creștine voieso să asigure esistența 
conaționalilor lor, cari locuesc în pro
vinciile turcesc! și mereu sunt amenințați 
de Musulmani.

Conform soirilor mai nouă, sosite din 
Constantinopol, revoltanțl, aparținători se
minției Curclilor din Asia mică, au atacat 
(jilele trecute 17 sate armenesd în Nord 
dela Erzerum și le-au nimicit aprope cu 
totul. In orașul Erzerum domnesce mare 
miseriă. Omenii n’au pâne și n’au. haine 
cu ce să se îmbrace acum în preșma iernei.

Soiri sosite din districtul Siwas anun
ță, că acolo s’au întâmplat din nou masa
cre și jafuri.

Fiă-care (fi aduce nouă soiri revol- 
tătâre, așa încât e de temut, că puterile 

vor fi în fine silite, în interesul lor, de-a 
păși însă-le cu forța pentru restabilirea or- 
dinei în imperiul turcesc, după-ce Sulta
nul e neputincios și. nu e îu stare să facă 
ordine în țara sa.

Popor brav.
Din Bihor, Novembre 1895.

Comuna F.-Tăut, aflătore pe ambele 
maluri ale Crișului negru, este o comună 
înfloritore, cu 1300 suflete Români și cu 
vre-o 250 suflete Unguri calvini, cari 
au biserică și școlă cu un preot-învățător. 
Acum câțl-va ani cugetai, că în acești Ro
mâni s’a răcit cu totul simțul național, alu
necând poporul mult spre maghiarism. Bu
nul Dumnedeu li-a trimis însă un tînăr în
vățător, învăpăiat Român, cu numele Va- 
siliu Teuca. Acest brav fiiu al națiunei, lu
crând cu inimă pe terenul său învățătoresc, 
în timp de patru ani a produs în comună 
mari schimbări.

Anul trecut el fu pîrît în urma acesta, 
că ar învăța tinerimea și elevii să cânte 
hore revoluționare și altele; ’i s’a făcut 
cercetare prin solgăbireii cercului, însoțiți 
de gendarmi. Totă diua, cât a ținut cerce
tarea, poporul întreg, deși a fost mai de 
multe-orl provocat să se împrăștia, n’a pă
răsit însă curtea casei comunale, ci a stat 
gata la orl-ce s’ar întâmpla cu iubitul lor 
învățător.

Firesce, nimic positiv nu s’a dovedit 
în contra lui, der cu tote acestea erau să-l 
ducă între baionete, dâcă ținuta bărbătâscă 
a poporului nu i-ar fi silit se se lase de 
acest gând. Streinii coceau, că Teuca nu 
va rămâne nepedepsit, însă poporul sta 
continuu lângă iubitul său învățător, și așa 
tote amenințările rămase vorbe.

După acâsta s’a amenințat școla ro- 
mânescă. Poporul însă în frunte cu dască
lul său, fără de-a mai sta pe gânduri, s’a 
apucat și prin reparțiare și-a zidit curând 
o școlă, costându-i 2500 fi. Acâsta este 
cea mai frumosă școlă din aceste părți. 
Ondre se cuvine acestui brav popor, care 
nu s’a lăsat ademenit de promisiunile fru- 
mose cu școla de stat, ci pătrunși de iu
birea nemului lor, nu s’au dat îndărăt dela 
jertfele însemnate, și astfel în diua de 29 
Oct. st. v. a acestui an, cu o pompă vred
nică de fapta lor, s’a făcut sfințirea școlei 
celei nouă, la care poporul mic cu mare 
era de față. Ou acestă ocasiune, la însărci
narea d-lui protopresbiter pontificant, preo
tul administ. Fetru Serbu a rostit predica 
ocasională, pe care vi-o alătur aci.

Predică despre folosele învețăturei.
„Voi, părinților, cresoețl pe 
pruncii voștri în învățătură 
și îndreptarea Domnului.11

Filip. VI., 11.

Etă împlinită dorința văstră, Iu- 
biților în Christos, voi, cari mult 

ați chibsuit, mult ați ostenit: voi 
cari erați în lipsă de mijlâce, acum 
cu bucuriă și mândria ve prăsnuiți 
sânțirea șcâlei vâstre celei frumâse, 
ca și care puține, prea puține sunt 
în părțile acestea. Acest fapt cu ade
vărat p6te se âmple inimile vâstre 
de bucuriă, căci voi de acum. în 
vremile acestea grele pentru noi, 
sunteți pildă de faptă bună tuturor 
fraților noștri din jur.

Voi v’ațl 4Î3: „noi suntem făp
tura lui Dumnezeu, creați în Isus 
Christos spre 'lapte bune, pe cari 
le-a gătit Dumnedeu ca se âmblăm 
în ele“. Voi plini de credință în Dum
nedeu ați sciut, că „credința lucră 
dimpreună cu faptele, și prin fapte 
s’a desevirșit credința, căci prin 
fapte se ÎDdrepteză omul, er nu nu
mai prin credință, pentru-că credința 
fără de fapte este mortă1'.

Așa lucrând în bună înțelegere 
frățescă, necruțându-ve ostenele și 
jertfe, ați lucrat pentru binele co
mun și v’ați clădit și înzestrat, pre
cum se cere, acestă frumâsă zidire, 
în care fiii, următorii voștri, se se 
lumineze cu cunoscința lui Dumne
deu, să învețe a umbla pe căile Dom
nului, ca se fie omeni înțelepți, creș
tini adeverațl, harnici, cumpătați, nu 
risipitori, bețivi, desfrânați, ci iubi
tori de pace, de adevăr și dreptate 
și îndestulați cu sbrtea lor din acestă 
vieță pămentescă.

Socotesc de bine și folos pentru 
voi, iubiți ascultători, a ve vorbi la 
acesta ocasiune despre binele și fo
losul învățăturii și crescerii prunci
lor. Vă rog să mă ascultați!

Mulțl din âmeni își pun mare 
silință și trudă spre a-și agonisi averi 
și bunuri pentru fiii lor; cu totă osâr
dia, ne ’ncetat lucră pentru sporirea, 
ori măcar ținerea acestor averi, der 
uită a se îngriji și de bună-creșterea 
și înțelepțirea fiilor lor. Ei se bu
cură când își văd vitele grase și fru
mâse, holdele rodite, și nu le pasă 
mult, ba nici nu prea bagă în semă, 
că fiii lor șed pe ulițe, unde unii 
dela alții învață lucruri rele,— „co
pilul lăsat în voia sa rușine va aduce 
părinților săi“ (Prov. 29, 15), — er 
mai crescendu-le copiii, îi pune la 
lucru și la păstorirea vitelor, er de 
școlă își uită cu totul.

O, nepricepuții de ei! InJoc de 
a-și învăța copiii cu sfatul și esem- 
piui; în loc de a-i trimite regulat 
la școlă și la biserică, ei socotesc, 
că mai mult bine le vor face, decă 
le vor lăsa de moștenire averi peri- 
tbre. Der 6re acei copii, crescuți 
fără învățătură adevărată, pute-vor 
ei spori, ori ține acele averi? Ore 
dedați ei din copilărie cu vorbe rele,

ea purcedea pe gânduri de dor de casa ei 
și de Oancea.

Măre, câți români nu’șl scarmănă ne
vestele și uite, țin casă, că bătaia nu-i 
dovadă, că lipsesce dragostea...

Și ce dâcă și pe dânsa a lipit-o Oan
cea cu câte-o palmă?

Pe urmă din ce pricină?
Din pricina mă-si, a lelei Mariioăi... 

Oare va să dică ea mai degrabă, er nu 
Oancea era vinovatul?

Și par’c’o prindea dorul se’șl ia pe 
Călinei și s’o purcâdă fugulița la casa dela 
rîpă, că de altfel, de! pănă nu s’ameste- 
case mă-sa, văzuse dile albe de dragoste 
și de pace.

Casa dela rîpă... Acolo era buba... 
De ce adecă și Oancea nu lăsa pe tat’su 
singur și să se mute’n sat?

VedI că și el era îndărătnic... Că de- 
că-i vorba, muncea la pământul lui tat’su, 
nu la al lui; și putea să-i muncâscă și din 
sat, er ea se fiă mai lângă mă-sa... Că tot 
îi mai bine să aibă omul cu cine să schim
be o vorbă, două... decât să stea în pus
tiul cela...

Și ecă i-se băteau în cuget, când 
gânduri bune și înțelepte, când gândurile 
vîrîte în capul ei de mă-sa.

Er lunile treceau...
In cele de pe urmă săriră și rube

deniile cu vorba, că dâcă nu au de gând 
alde Măriica și Călin să împace lucrurile, 
atunci încai să dea jalbă la judecătorie 
pentru despărțire și să se sfârșâscă la 
un fel.

Ce? Par’că nu se mai despărțiseră și 
alții, el însurându-se într’o parte, ea mă- 
ritându-se în alta?

Mai după sfatul Moș-Popei Nicolae, 
mai după îndemnurile rubedeniilor, Călin 
căzu la învoială cu muierea să cheme pe 
Gligorie Cobârcea și să statornicâscă cu 
dânsul: lasă ori nu pe fie-său să se mute 
în sat, și atunci Florea să se întorcă la 
Oancea? Dacă nu, despărțenie și pace bună, 
ca să se sfîrșescă o dată și cu șoptele celor 
guri rele.

Gligorie purcese, după chibzuială cu 
fie-său, și veni într’o di la Călin.

Tura-vura, mal să se învoescă și Gligore 
pentru mutarea lui Oancea în Tutuenl. 

Casa ceea de vîndare, nu se vînduse; să 
puie mâna dela mână amândoi socrii și s’o 
cumpere pentru copii.

De-odată numai ce sare în mijlocul 
odăiei, poponeț, cu mânile în șolduri, stri- 
goica de Măriica...

— Ba s’o muta și colea, cu noi, că 
ni’e destul de mare casa, și n’am mai da 
ce avem și noi pe suflet să cumpărăm altă 
casă... că, o să rămâie a vostră, când om 
închide ochii.

— Deră, lele Măriico!.. Așa, și nu ’ți 
mai întră nime’n voe, der când o întră fi- 
cioru-meu în casa d-tale, apoi pace bună 
să mai vadă și (fi albă... grăi Grigore.

— Măre muiere, strigă Călin, n’o mai 
schimba, că pe crucea asta, te 'neaer. Prea 
m’ai amețit de-o vreme ’ncoce cu nasoche- 
lile d-tale...

Și, el 4i una, ea două Gligore, și el, 
cât pe ici, cât pe colea, să sfădiră âr de-al 
binelea.

— Dracu să vă mai alegă, — trânti 
Gligore, vorba, și se porni.

Așa se făcu că dădură și Oancea și 
Florea jalbă de despărțenie, la judecătorie.

Insă Moș-Popa Neculaifi cum audi, se 
cruci el de dihonia asta pornită ca din 
senin, între omenii ce-I socotia cu rostul 
cumințeniei în casa lor, der și porni la 
judecătorie, în Rădăușeșcl, ca să-I spue 
judecătorului cum stă pricina.

Nădăjduia că doar în fața dreptăței s’or 
împăciui împricinațil.

IX.

In Rădăușeșcl casa subprefecturei îi 
mică; a judecătoriei, ca vai de dânsa; școla, 
mai să nu te uiți la ea; biserica o cociobă...

Casa proprietarului, un jupan care 
nu mai purta tichie pe fundul capului,— 
iera casă mare; hanul iar casă mare, și în 
el vindea tot un jupân care nu-șl lăpădase 
nici tichia, nici perciunii...

Totă curtea boerului Șloim viermuia 
de jupani tineri și bătrâni, și numai la câmp 
vedeai cămașa, ițaril și sucmanul țăranu
lui.

Coconul subprefect era pururea la 
masa boerului Șloim; primarul, un jidan 
cu pielea botedată, sta cu căciula în mână 
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cari strică moravurile celea bune, 
nu vor deveni nisce ușuratici gâlce
vilor!, bețivi, omeni fără cumpăt și 
socotelă, 6menl făloși și îmbuibați?

Omul neînvețat nu va pricepe 
sfatul bun, nu va cunbsce binele co
mun. De aceea 4ice apostolul: „Voi, 
părinților, cresceți pe fii! voștri în 
învățătură și îndreptarea Domnului

Popărele luminate, fiind-că înain
tașii lor au sprijinit cu totadinsul 
șcăla și biserica, trimițendu-și pruncii 
regulat la șcălă, au înaintat în tăte 
celea bune ; fiii acestor popăre âmplu 
bisericile în cplel0 Domnului și dau 
cinstea și cea mei mare ascultare 
preoților și învățătorilor lor, cari 
trăind dela popor, fiind sânge din 
sângele aceluia, se silesc a-și deș
tepta și lumina poporul. Astfel de 
popor luminat înainteză în tăte celea 
bune, căci 4>c0 înțeleptul Solomon: 
„Fericit este omul, care a aflat înțelep
ciunea, și omul, care a câștigat înțelege- 
rea, căci câștigurile ei sunt mai bune, de
cât câștigurile argintului și venitul ei de
cât al aurului^. Nu pote lăsa der nici 
un părinte avere mai mare fiilor săi, 
ca și învățătura cea adevărată, care 
este cunăscerea adevăratului Dum- 
ne4eu, din care apoi cunăsce tot 
binele și folosul seu și al aprăpelui 
său, căci „începutul înțelepciunei este 
frica lui Dumne4eu“.

Vieța devine tot mai grea, omul 
neînvățat numai cu năcas va pute 
trăi, căci folosindu-se alții de nepri
ceperea lui, ușor îl vor pute înșela. 
„Prostul crede tote vorbele, er cel cu minte 
ia semă la pașii sei“. (Prov. 14, 15.)

Decă noi, poporul românesc, 
stăm înapoia altor popăre mai lu
minate și învățate, causa zace mai 
ales în vremile trecute, când ai noștri 
gemeau în jugul jobăgiei și le era 
oprită învățătura. Acum însă trebue 
să ne trezim, să îmbrățișăm învăță
tura, căci altcum popărele mai sili- 
tore după lumina înțelepciunei ne 
vor stăpâni, er din contră fiind fiii 
noștri toți omeni luminați, ne vor 
fi mulțămitorl de acel dar, care 
pe bani și cu averi nu se păte în
suși, ci numai prin cercetarea școlei 
și silință la învățătură. Acel rend 
de ămeni apoi va pricepe pe deplin 
sfaturile conducătorilor eșiți din si
nul său, adecă vor sci prețui pove
țele preoților și învățătorilor, vor fi 
dmenl îndestulițl cu sărtea și fii vred
nici ai bisericei, patriei și nemului 
nostru cel iubit românesc.

„De ai feciori, înveță-i și plecă 
din prunciă grumazii lor“ (Sir. 7, 
29) pomul până e tîner se păte în
doi să crescă drept și frumos. „Când 
ogorul inimei lui este ușor de lu
crat, atunci trebue să smulgi spinii11 

— adecă se-l desveți dela rele — 
ne înveță Sântul loan Gură de aur.

Der părinții sunt ocupați și cu
prinși cu lucrul, de aceea pruncii 
ni-i dăm în grija învățătorului, care 
este al doilea părinte al lor, căci 
noi îi pro vedem cu hrană și îmbră
căminte, er el le dă hrană sufletului, 
învățătura, le arată căile Domnului, 
învățându-I tot ce este de folos, îi 
învață mai înainte a cunăsce pe 
Dumne4eu, părintele, în care să-și 
pună nădejdea în-totdeuna, căci ne 
4ice înțelep. Sîrah : „Uitați-vă la ne- 
murile celea de început și vedeți, 
cine a nădăjduit spre Domnul și s’a 
rușinat, seu cine a petrecut în frica 
lui și a fost părăsit, seu cine l’a 
chiămat pe el și a fost trecut cu 
vederea11.

învățătorul îi învață socotelă, ca 
ei se fie ămeni cumpătați, ca din 
agonisita lor tot-deuna se pună ceva 
de-o parte și așa să-și sporescă averea, 
îi învață a cunăsce pe strămoșii noș
tri, din ai căror fapte bune să se 
îndemne a fi ămeni virtuoși și vred
nici, îi învață a prețui folosul bunei 
înțelegeri, din care răsar faptele cele 
bune și folositore. învățătorul der 
îmbracă sufletele copiilor în vesmîn- 
tul virtuții și al vredniciei, pregă
tind din ei omeni înțelepți, cinstiți, 
harnici, temători de DumneȚeu, cari 
nici într’o împrejurare nenorocăsă a 
vieții se nu se clatine în credință, 
4icendu-le cu Apostolul (I. Cor. 15, 
33): „Fiiul meu, nu nesocoti certa
rea Domnului, nice nu perde cura- 
giul, căci pe cari Dumne4©u îi iu- 
besce, îi certă11.

Voi der, cari prin hărnicia și 
buna văstră înțelegere ați înălțat 
acăstă frumăsă șcălă, sciu că cu bu
curia vă veți trimite copii voștri în 
acest isvor al luminii, căci mai mare 
moștenire omul nu păte da fiilor 
săi, ca și învățătura, căci „îndemnă
rile spre învățătură sunt drumul vieții''1. 
(Solomon 6, 23.)

Și acum venițl, Iubiților, să ne 
îndreptăm sufletele și cuvintele cătră 
Atotputernicul Dumne4eu și să-i mul- 
țămim, rugându-ne așa:

Dămne Dumne4eule, cu inimă 
umilită și smerită îți înălțăm Ție 
rugăciuni de mulțămită, căci ne-ai 
ajutat de ne putem vede astă4i gata 
acest isvor al înțelepciunei. Pe tine 
te rugăm și dela tine cerem, Părinte 
al îndurărilor, ocrotesce-ni-l de mâ
nia pismașilor, și fă, ca fiii și fiicele 
năstre, cu voiă și bucuriă venind aici, 
să învețe a Te cunăscepe Tine, a Te 
preamări, ca să fîă ei cucernici creș
tini, păzind legile Tale și ale Fiiu- 
lui Tău, Domnului nostru Isus Chris
tos spre binele nostru cel pămân

tesc și spre viâța de veci, de care 
pe toți părtași ne fă cu îndurarea Ta, 
că a Ta este stăpânirea, puterea și 
mărirea a Tatălui, a Fiiului și a 
Spiritului Sânt Amin.

Un ospe.

— 11 (23) Noemvre.

România și Italia. Domnul Const. 
Langa-Rășoan, student al faoultății juridice 
din BucurescI, a primit la telegramele, ce 
a fost însărcinat să le trimită ca president 
al congresului studenților dela Câmpulung, 
următorul frumos răspuns dela marele în
vățat italian, contele Augelo de Gubernatis: 
„Iubite d-le și onorate President ! Măguli- 
torea d-vostră telegramă a sosit la Roma 
în lipsa mea, ce ar esplica aparența unei 
uitări față de studențimea universitară din 
România. Am fost fârte mișcat, la înțăr
care, de atențiunea d-vbstră și mândru de 
ouvintele d-vostră. Sentimentele mele de 
simpatiă pentru sfânta lor causă sunt ne
strămutate, și n’am decât a vă felicita din 
totă inima pentru generosele vostre fapte. 
Fii încredințat, iubite d-le president, că vă 
păstrez cel mai mare suvenir și vă rog să 
asigurați tinerimea, ce ațî presidat’o, de 
bunele mele sentimente. Devotat: Angelo 
de Gubernatis^.

— o—
Geșeftul milenar. Foia ungurescă 

„Hazânk“ publică un articul, în care spune, 
oă la Budapesta hotelurile sunt pline cu 
sute de domni, oarl bău și chefuesc în ne- 
dejdea geșeftului, ce au să-l faoă cu ser
barea mileniului. Se oonstitue societăți de 
belitorl și esploatatorl, cari vor avă să go- 
lăscă busunarele publicului, ce va visita es- 
posiția milenară. Scopul acestei esposițiunl, 
ale căreia bilete de intrare le-a luat în 
arendă geșeftarul Spitzer cu ortacî de-ai săi 
din Viena și Berlin, e numai geșeftul. La 
folosul național și moral al esposițiunei nu 
se gândesce nimenea. — Acesta e testi
moniul, oe-1 dă chiar o f'oiă ungurăseă „pa- 
trioților11 din Budapesta. Dăcă s’ar deștepta 
însă Ungurii mai bine, ar vedă, că nu numai 
cu mileniul și cu esposiția milenară, ci mai 
cu tote isprăvile, oe se săvîrșesc acjl în 
numele patriotismului maghiar, nu se ur- 
măresce alt scop, deoât „geșeftul", specula; 
— ou oât cineva vre să speculeze mai bine, 
cu atât se dă de mai mare patriot maghiar. 
De aoi vine, că astăzi cei mai mari „pa- 
trioțl“ au ajuns să hă la noi Jidanii.

—o—
Parastas pentru Stroescu. In biserica 

română din Groverl se va serba mâne, 
Duminecă, la orele 10, un parastas în amin
tirea generosului binefăoător Mihail Stroescu, 
ăr după amăcjl la orele 2, în sala de de
semn a școlelor române, se vor împărți 
elevilor meseriași haine din fundațiunea 
aoeluiașl binefăcător.

Din Panciova ni-se scrie, că în părțile 
acelea lipsa de bănci românescl e fărte 
simțită, deorece Românii nu au decât o 
singură bancă, înființată acum 2—3 ani în 
Uzdin. In lipsa de bănci românescl, Jidanii 
esploateză poporul nostru, dela care tomna 
cumpără bucatele cu prețuri de batjocură, 
er mai târcjiu e silit să între în datorii pe la 
bănci jidovescl din Pesta, ai căror agențl 
umblă prin satele românescl amăgind po
porul. — Avis fruntașilor români din acele 
părți!

—o—
Viâță lungă. In luna lui Octomvre a 

anului acestuia au înoetat din viâță în Ro
mânia trei țărani în etate de peste 100 de 
ani. Aoeștia sunt: Constantin Pardos din 
Valea Arinilor, plasa Muntelui, județul Ba- 
oău în etate de 106 ani; Grigore Ion din 
Pătrdia, județul Dâmbovița, în etate de 
107 ani și Tănase Șelariu din JurăștI, plasa 
Prut, județul Covurluiu, în etate de 102 ani.

—o—
Societatea literară bisericbscă „Alexi 

Sincai" a teologilor români din Gherla s’a 
constituit pe anul 1895/6 astfel: Conducă
tor: D-l Dr. Ales. Gheție prof.; president: 
Teodor Brehariu oleric. IV; vice-preș. : Aug. 
Mîndruț; not. corăsp.: Eliă Gordon, cl.III; 
cassar: loan Trufaș ol. IV; bibliotecar: 
Victor Vasvâry; archivar: Alimpiu Filip, 
cl. II; not. șed.: loan Rus,ol. II; contro
lor : Avram Cordiș cl. a IV. Toți acei d-nl 
la cari se mai află Gole de prenumerațiune 
la Tom. III din Catechismul de I. Deharbe, 
tradus de membrii acestei societăți, sunt 
rugați a-le trimite cât se pote de ourând • 
ăr cei ce ar dori a avă acest op (Tom. II, 
Tom. III, percum și Tom. I după retipă
rire) sunt rugați a-se adresa la Soc. „Alexi 
Sincai“ în Gherla.

—o—
Cununia. D-l Ioan V. Fulicea, absol

vent de teologiă, 6e va cununa mâne, în 
24 Noemvre n., cu d-ra losefina E. Maca- 
veiu din Ohaba. — Dorim fericire tinerei 
părechl.

—o —
Inel comemorativ. Cu ooasia visitei 

făcute la Constanța a bastimentelor române 
de răsboiu, întorse dela Kiel, M. S. Regina 
pe lângă bunele ouvinte, ce a sdresat sol- 
daților, b dăruit eohipagiului și o sumă de 
500 lei. In amintirea visitei augustei Su
verane, marinarii de pe încruoișătorul „Eli- 
sabeta“ și de pe brioul „Mircea“ au decis 
ca din darul Reginei să cumpere un fru
mos suvenir pentru fiă-oare om din echi- 
pagiul celor două vapore. In acest scop 
d-l maior Mănescu a comandat pentru fiă- 
care marinar un inel. Aceste inele sunt de 
ărgint dublate ou aur, având pe lumină ins- 
oripțiunea „Elisabeta“, ăr mai jos o ancoră, 
și data 1895.

. — o—
La temniță. Cetim în „Rev. Orășt.“ 

următărele: „D-l Nicolae Trimbițoniu, har- 
nioul învățător și bun naționalist din Gră
diște, osândit la un an înohisăre de stat

înaintea boerului Șloim... Domnul prefect, 
când trecea pe-acolo, făcea haz mare de 
boerul Șloim... fiind-că boierul îi scutura 
umerii de colbul, care îndrăsnise să mân- 
jăscă o bucată din spinarea stăpânirei.

Numai părintele Harbuz sta de-oparte 
și tăcea... fiind că n’avea cui să vorbăscă.

Fusese până mai în urmă cu câte-va 
luni un judecător, care, și el, rîdea dulce 
boierului Șloim.

Acuma venise unul însă, un băiețaș, 
îi puteai cjice, om cu carte nouă și ăsta 
nu-I sufla în borș boierului Șloim.

De-aceea, coconul subprefect îi rîdea 
mânzesce; primarul îi rîdea de frică; iar 
boerul Șloim trecea pe lângă el cam cu 
plecăciune adâncă dar cu afurisenia pe 
vîrful limbei.

Se dăduse el, coconul subprefectul, pe 
la urechia prefectului și-I șopti nus’ ce...

Prefectul zîmbise și ridicase din um
eri... arătând cu degetul spre nu știu care 
parte, unde sta, ci-că, propteaua judecătoru
lui...

Grăise însă:

— Las’ că-I tînăr... Are vreme să se 
dea pe brazdă...

Dâr trecuse luni, și judecătorul scâr
bit în sufletul lui de jidovirea aerului dim- 
prejurul lui, o ținea bună pe drumul drept.

Cei cari întrau sfădiți în locașul lui 
de slujbă, eșiau buni împăciuțl, fiind-că se 
pricepea cum să i aducă din vorbă, una, 
și pe urmă sciă cum să dea dreptate celui 
năpăstuit.

De puțintică vreme era pe-acolo; 
însă tuturora li-se făcuse drag, fiind-că 
blând și sfătuiror bun era tuturora.

Une-orI o mai lua și el cu asprime 
în glas, der tot spre binele românului, 
când îl vedea prea pornit spre îndărătni
cie ori viclenie prbstă.

Avusese dâr dreptate și cunoscea el 
cui să grăâscă, Moș-Popa Nicolae, în ches
tia cu Oancea.

In odaia dreptății întri pe ușă din 
stânga cum vine dinspre ogradă.

Și par’că c’un fel de frică ascunsă 
întri.

Cam la cinci palme de loc dela pă

rete e un gărdișor de ostrețe în boiul frun- 
dei nucului, cu uscibră la mijloc.

După gard, într’un colț, e o masă 
acoperită c’o față roșie. Pe densa o con
dică, nisce călimări de celea ca de „can- 
țălărie11, par’c’ar fi o tăblăluță nbgră cu 
două chesele de dulceți. In marginea din
spre lume, e o cruce cu Domnul Christos 
răstignit; par’că’țl vine îndemnul sfintei 
cruci, de cum o vedi. 0 altă masă mai 
mică, în celalalt colț, tot cu acoperement 
roș, dbr cu călămărl mai mititele.

Pe un părete, o hârtie mare, de care 
cei cărturari spuneau, că închipuie Țara 
românbscă așa cum vine ea, cu apele și 
cu munții, cu delurile și cu văile.

Așa lua sâma la tote, badea Gligore 
Cobârcea, a mirare, fiind-că nu-i mai căl
case piciorele păn’amu pe la judecătorie.

Lui Oancea, biet, nu-i era a privâlă, 
că mare bătălie mai era în sufletul lui: 
cjisese vorba mare, că vrea și el să se 
despartă, și acuma, că vedea pe Florea 
mai mândră și mai cu lipici decât ca fată, 
ori să-și dărubscă inima cu dragostea de 
altă dată?

Florea sta cu ochii înfipțl în pământ, 
și când îi înfloreau obrajii cu roșiore, când 
cu gălbenele; br cu degetele frământa me- 
reă pestelcuța albă înflorită din arniciă.

Mariica, posomorită la chip, cu sprîn- 
cenile încruntate de par’că i-se așezaseră 
în ele doi ucigă-i crucea, căta când fio
ros la Oancea, pe furișate, când la fii-sa, 
drept.

Călin par’c’ar fi numărat păiangenii 
de prin colțurile podelelor.

— N’o adus și pe Călinei, gândi Oan
cea, de cum îi văcju.

Și mai rău îl dogoria dorul de băe- 
țel, că nu-1 zărise de fel de un an, dela 
începutul pricinei.

Ecă și judecătorul, după vr’o câte
va clipe, forte lungi la neodihna lui Oan
cea și a Fibrei.

Judecătorul, era cu mustăciora bălă- 
ioră, blând la chip și făcut par’că numai 
să rîdă.

Se vede, că se silesce să fiă scii, mai 
noros la față, și măi cu asprime în cău
tătură, cum se potrivesce pe semne unui 
judecător.
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de tribunalul din Deva, pentru-oă ar fi 
ațîțat la ură contra Ungurilor, a primit cji- 
lele acestea hotărîrea pe reoursul înaintat 
la Curie, hotărîre prin care ’i-se scărițeză 
pedepsa la 2 luni. Așa în curând d-1 Trim- 
bițoniu îșT va începe pedepsa la Vaț sâu 
Seghedin, unde îl vor „pofti“.

— 0 —
Pentru noua biserică română gr. or. 

din pidța Brașovului, oe se clădesce acum, 
au mai incurs daruri: din Brașov 1220 fi.; 
din România s’au coleotat prin d-1 Nicolae 
Mooan și soția 540 lei; din Hălchii s’au 
colectat prin d-1 paroch Craioveanu, Cris- 
bășanu și St. Popo viciu învăț. 20 fl. 25 cr.; 
din Rotbav prin d-1 paroch Leucesou și 
epitropii Soliei și Munteanu 20 fi. 80 cr. 
Lista contribuitorilor o vom publica în 
numerii următori. D-nii, cari au primit liste 
de colectare, sunt rugați a-le trimite îndă
răt, pentru oa oomitetul să-și potă faoe so
cotelile.

— 0 —
Linia maritimă Liverpool-Constanța. 

De când s’a deschis podul de peste Dunăre, 
comerciul internațional se simte tot mai 
mult atras spre drumul nou deschis pe la 
Constanța. Compania englesă de naviga- 
țiune „Johnston11 a organisat deja un ser- 
vioiu regulat între Liverpool și Constanța. 
In 18 (30) Noemvre primul vapor a nouei 
linii va părăsi marele port engles, și va 
aduce marfă deia Liverpool și dela An
vers. Dela 1 (13) Deoemvre încolo, ageuț'i 
acestei companii vor deschide o sucursală 
în Constanța. Pentru întâia-oră se desohide 
comerciului român o cale maritimă, prin 
oare se delăturâză piedeoile, ce le ÎDtim- 
pina peste iărnă prin înghețarea Dunării. 
In iârna acăsta produotele române vor 
pute fi esportate pe mare, pe o cale atât 
de ieftină, fără ca să mai atârne dela sta
rea navigațiunei pe Dunăre.

— o —
NECROLOG. Subserșii încunosciin- 

țâză cu inima înfrântă de durere, că Maria 
Grigorie Simay, născ. A. Zănescu, a răpo
sat în Domnul adl la 2 ore dim., după îm
părtășirea cu sf. taine în anul al 22-lea al 
etății și în a 10-a lună a fericitei sale 
căsătorii. Rămășițele pămentesci ale scum
pei defuncte bo vor ridica astăzi Sâmbăta 
în 11 (23) 1. o. la 3 ore p. m. din locuința Str. 
Aurarilor Nr. 6 și se vor aședa în oimi- 
terul românesc gr. or. din Grover spre 
eternul răpaus.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria neuitată !
Brasov, 9 (21) Noemvre 1895.
Văd. Maria Zănescu, ca mamă; Zoe 

A. Zănescu, ca soră ou soțul Radu R. 
Pascu și copii; Elena A. Zănescu, ca soră 
și cu soțul Iuliu Roșea și copii; Grigorie 
Simay, ca soț; Viotor Simay, ca fiu.

Trana Stolojanu n. Zănesou și copii; 
Elena Constantin n. Zănescu și oopii; Pe- 
trache M. Zănescu, loan Constantin și 
George M. Zănesou cu soțiile și copii lor, 
ca mătușe, unchi, veri și verișore.

Concerte. Mâne, Duminecă, va con- 
oerta în restaurantul Fleisoher (Sorea) mu
sic» lui Costi Gălușoă. Intrare liberă. în
ceputul la 7I/2 ore săra.

—- Tot mâne sără va concerta Musica 
militară la otel „Europa11. Intrarea 20 cr. 
începutul la 7’/, ore.

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Limbei româ
nesc! {Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
concentrioe pentru șoblele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul 11 pentru anul al 5-lea 
Si al 6-lea de scolă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțl, școle civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr. *

A apărut în editura librăriei Carol 
Mfiller. On an de luptă, de A. Vlaliuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Căletoria împrejurul odăei mele11 unul din 
opurile oele mai vestite ale literaturei 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen 
tru toți cuprinde: loan Popovicl-Bănățeanu : 
„Zlm viața meseriași1 or* . Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și ținui din nu- 
merile cele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.*

In Institutul de editură Italian și 
Ignat Samitca din Craiova a apărut o fru
mosă colecțiune de poesii, întitulată: Din 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b.

Asociațiunea transilvană.
Adunarea Despărțământului 1 (Brasav.)

Dumineoa trecută s’a ținut în comu
na Feldioră de lângă Brașov adunarea ge
nerală a despărțământului de aiol al Aso- 
ciațiunei transilvane. A fost o cji de bu- 
curiă acesta nu numai pentru Românii din 
Feldiâră, cari din 1874 nu mai avuseră 
în mijlocul lor adunarea aoestui despărță
mânt, ci și pentru noi toți, cari am luat 
parte la aoea adunare, de-ore-ce am aflat 
aiol un popor vrednio, silitor spre cele 
bune și iubitor de cultura lui națională.

Ospeții, cari sosiră dimineța la 6 ore, 
în frunte cu comitetul despărțământului, 
fură oondușl la școla românâscă, unde se 
afla un frumos arc de triumf cu inscrip- 
țiunea „Bine ați venit!“ Aci fură întempi- 
națlcu un frumos cântec de bună venire, ese- 
cutat de corul plugarilor români din Fel- 
didra sub conducerea bravului învățător Ste
fan Taus. D-1 paroch Ios. Micu salută apoi 
pe ospețl printr’o ffumdsă vorbire, la care 
răspunse d-1 V. Onițiu. Amândouă vorbiri
le au fost urmate de însuflețite strigări de 
„să trăâscă11 din partea poporului, ce era 
de fată.

Pe la 8 6re merserăm cu toții la bi-

serică, unde se sluji și un parastas pentru 
președinții răposați ai Asooiațiunei. Cântă
rile liturgice au fost prea frumos esecutate 
de corul plugarilor, constătător din vre o 
30 —40 feciori și fete, cari toți sciu cânta 
pe note, așa că-țl este mai mare dragul 
de a-i vedă.

După eșirea din biserică urmă des
chiderea adunărei în sala cea mare dela 
otelul comunal. Erau de față ca la 300 de 
omeni, printre cari, afară de ospeții din 
Brașov, mai mulțl preoți și învățători de 
prin comunele vecine. Comitetul, oare luâ 
loc la masa destinată pentru el în fruntea 
salei, era representat prin d-nii: V. Onițiu, 
director gimnas., Dr. Ios. Blaga prof., Ars. 
Xlaicu prof., Nio. Ciurcu librar și Gr. Ma
ior redaotor. In locul d-lui protop V. Voina, 
directorul despărțământului, care a fost îm- 
pedecat de-a lua parte, adunarea a fost 
condusă de d-1 V. Onițiu, membru în co
mitet, care rosti un frumos cuvânt de des- 
ohidere, după care urmară dările de sâmă 
ale comitetului despre lucrările sale în de
cursul celor 10 luni, de când se află în 
fruntea acestui despărțământ.

Cu bucuriă s’a luat la cunoscință mai 
cu sârnă faptul, că pe teritorul acestui des
părțământ s’au înființat pănă acum 16 
agenturi comunale ale Asooiațiunei, dintre 
cari 4 au și început să lucreze adunând 
pentru Asociațiune câte 1 —10 cr. dupăfiă- 
care suflet românesc, fără deosebire de 
sex, ori etate. Cu deosebire brav s’au pur
tat agenturile din Herman și Feldioră. 
Agentura din Herman, constătătore din 
d-nii: Al. Dogariu preot, I. Toma învăț., 
Silv. Bârsan și G. Pelican a oolectat dela 
850 suflete, câte se află în comună, 9 fl. 
68 cr. și pe lângă aoeștia dela patru mem
bri cu vot decisiv ai despărțământului 4 
fl.; Agentura din Feldioră, constătătâre 
din d-nii Ios. Micu preot, St. Taus învăț , 
Achim Constandin și I. Micu, a colectat 11 
fl. 41 cr. și dela 12 membri cu vot dici- 
siv ai despărțământului 12 fl. Agentura 
din Brașov-cetate, constătătâre din d-nii: 
Gr. Maior, Nic. Ciurcu, Alexă Moldovan și 
Teod Spuderca a colectat 20 fl. 80 cr., âr 
cea din Zizin, aflătâre sub presidiul d-lui 
paroch Toma Giurgiu, a colectat 2 fl. 29 cr.

Astfel aceste 4 agenturi, cari sunt 
cele mai mici de pe întreg teritoriul des
părțământului și dintre cari două încă niol 
nu și-au terminat deplin oolectele, s’au oo- 
leotat peste 60 fl.

In tdte aceste agenturi colectele s’au 
făcut cu cea mai mare regulă, mergând 
din casă în casă și însămnând într’o căr
ticică atât numele tuturor membrilor din 
familiă, cari au oontribuit, cât și numărul 
casei și sumele oontribuite, așa că aceste 
cărticele sunt tot-odată și o dovadă despre 
numărul sufletelor românesc!, câte se află 
în fiă-care oomună. S’a hotărît, că pănă la 
finea acestui an tote agenturile din acest 
despărțământ să facă asemenea și cu buou- 
riă am înțeles, că unele dintre agenturi 
chiar dilele acestea îșl vor începe lucrarea.

Din banii adunați se vor înființa de-o oam- 
dată biblioteci poporale bune, așa că po
porul să aibă la înaămână cărți bune și 
alese, din cari să se potă lumina ou lu
mina sciinței și învățăturei românesol. Căr
țile vor fi tote legate și așeejate în oâte-un 
dulap frumos, vor sta astfel în câte-o oo
mună un timp anumit, pănă le vor ceti toți, 
apoi se vor muta pe rând diutr’o comună 
într’alta, așa ca poporul să aibă continuu 
de cetit tot cărți nouă, cari de cari mai 
bune. începutul se va face cu Feldiâraîncă 
în decursul aoestui an. Atârnă numai dela 
hărnicia agenturilor, ca tote comunele din 
despărțământul nostru să primâscă asemenea 
biblioteci și asi-fel planul să se ducă în 
deplinire cât mai curând.

Adunarea, — în care s’a ținut și o intere
santă prelegere eoonomică prin d-1 preot 
Isidor Blaga din Lanorem și s’a cetit o diser- 
tațiune frumosă despre însemnătatea mese
riilor de d-1 prof. A. Vlaicu, — abia s’a 
încheiat pe la 3 6re. A urmat apoi o masă 
oomună, âr sera concertul corului de plu
gari, dirigiat de d-1 preot Ios. Miou, oare 
este și intemeiătorul acestui prețios cor, 
având oa ajutător pe vrednicul învățător 
Taus. Concertul a reușit peste așteptare, 
unele din piese au trebuit să fiă repetate. 
Bravii coriști au fost sgomotos aplaudați 
er conducătorul lor, d-1 paroch Micu, a 
fost felicitat cu căldură. A urmat apoi o 
horă mare și frumosă, în oare orășeni și 
țărani dansau împreună oa frați. Petrecerea 
a durat pănă oătră cjină.

Coresp. „Gaz. Trans. “
București, 9 Noemvre 1895.

Știm, d-le Redactor! Mișcarea elec
torală continuă orescend în tote direcțiunile. 
Dumineca treoută au ținut liberalii o mare 
întrunire publică în sala Băilor Eforiei, la 
oare a luat parte un public forte număros. 
Au luat ouvântul miniștrii Studza și Fleva. 
Cel dintâiu a făcut pe larg istoricul parti
dului național-liberal, în decurs de 50 ani. 
A combătut mai departe guvernul și ad
ministrația treoută.

Ministru de interne Fleva a promis în 
mod solemn, că vom avâ alegeri libere. A 
vorbit apoi și fostul ministru conservator 
Gr. Păucescu, care șl-a justifioat procedarea 
sa, pentru ce a părăsit partidul conserva
tor, și a întrat în patidul liberal. Este de 
notat, că d-sa e un mare adversar al juni
miștilor. La urmă a vorbit și d-1 P. S. 
Aurelian, președintele comisiunei intari- 
male comunale, în contra administrației tre
cute conservatore a comunei Bucurescl. — 
Adunarea s’a închis în cea mai mare 
liniște.

Oposiția la sediul ei se pregătesce din 
tote puterile. Șefii ei merg din oraș în 
oraș, unde se țin întruniri în vederea vi- 
itorelor alegeri. De însemnat este, oă ali
anța junimistă-oonservatore s’a făcut pe 
deplin, căol cum soițl șeful junimiștilor O. 
P. Carp a reoomandat într’o adunare a

Cu tote astea, în ochii ceia căprui, 
avea el o uitătură, care te cam înfiora, 
când îi țintea la tine, ca pentru cercetare 
așa, pe de-asupra.

După-ce cătâ la toți, în deosebi la 
Florea și la Oancea, mai închise căutătură 
când ’ș-o opri la Măriica, și se aședâ pe 
scaun.

Deschise un fel de caet lung, se uita; 
mătincă acolo erau jalbele ce daseră păr
țile, fiă-care împotriva oelui-lalt.

Tuși de două, trei ori, așa ușurel, 
presemne ca si ’șl drâgă glasul, — și șopti 
ceva unui alt boer dela masa cea mică.

Acela prinse a striga:
Călin Bontea, Măriica Bontea, Florea 

Oncea Cobârcea; Grigore Cobârcea, Oncea 
Cobârcea.

Care cum îl striga, răspundea că-i aici.
Prinse pe urmă a striga martorii puși 

în jalbă, de părți.
După ce spuseră și ei că-s de față, 

tot boerul cela prinse a ceti jălbile.
— V’ațl audit plângerile, prinse-a 

grăi judecătorul. Și Oancea, în jalba lui, 
ia să trecă mai la față Oancea; (Oancea

trecu); și Florea, — treci și d-ta leliță, mai 
încoce, — amândoi die, puneți în jălbile 
vostre, că nu mai puteți duoe casă îm
preună. (Florea se făcu roșie și ’șl ridică 
pestelcuța cam în dreptul ochilor). V’ațI 
dat voi bine socotâlă de ce va să dică des
părțenie, fîind-că sciu că v’ațl luat de dra
goste?... Așa-i ?

— Apoi așa boerule — răspunse 
Oancea.

Florea îșl acoperi și mai tare ochii.
— Apoi decă-i așa, cum de-ațl ajuns 

la pacostea asta care se chiamă despărțe
nie? Florea se plânge că d-ta Oanceo, o 
o bați, că ai bătut pe mă-sa chiar...

■— Așa-i păcatele mele, oftă dela ră
runchi baba, și clătina din cap.

— Taci d-ta, lele, pănă ce te-oiti în
treba, se cam răsti judecătorul.

— Ecă tac, dăcă e așa porunca.
— Să plînge Florea pe urmă, că stai 

departe de sat, nu sciu în ce pustiu, și că 
n’o lași să se ducă pe la alde mă-sa și pe 
la rubedenii, și că dacă să cere s’o lași pe 
la dânșii, d-ta iar o iai la bătae.

necjeîi Sfântul, dâcă-i așa cum dice ea la 
jalbă. Estea ’s născociri de-ale măsii, boe
rule . . .

— VedI dumneata, de-ale mele ! scrîșni 
baba . ..

— Nu vorbi, leleo; ’țl-am mai spus 
odată.

— Taci dracului, gaiță, nu ’nțelegl, 
— să răsti românul ei, și poc! una cu 
cotul.

— Da el de ce vorbesce ne’ntrebat? 
mai dise baba.

— D-ta pe urmă, în jalba d-tale, 
Oanceo, te plângi, că din pricina pă
rinților Florei, nu mai poți duce casă, 
că nevasta ți-a fugit îndemnată de părinții 
ei, și că a început să se dea în dragoste 
cu alții din sat....

Florea se lăsa pe lavița de lângă găr- 
dișor și mătincă prinse-a plânge, când audi 
cum o năpăstuesce Oancea.

— Vecjl d-ta, în dragoste cu alții!... 
mârăi baba.

— Măi feme, nu mai grăi! și Călin 
îi trase un ghiont.

— Nici în jalba d-tale Oanceo, nu-i

adevărul întreg, nici în jalba Florei nu-i. 
Să vi-1 spun eu oum îi. Amândoi v’ațl luat 
din dragoste băețl, și acum chiar nu pu
teți de dor unul după altul. V’ațl pus în 
inat*j  însă și unul și altul din pricina lelei 
Măriicăi. Numai lelea Mariica-i de vină; 
densa s’a amestecat în casa dumnevostră 
fără să aibă pricină să se amestece, fiindcă 
amândoi trăiațl în bună înțelegere și ’n 
dragoste în casa Badei Gligore Cobârcea. 
întâi Florea nu s'a plecat îndemnărilor 
mă-si, ca să facă pe Oancea să se mute în 
TutuenI; der pe urmă tot sfredelită de 
vorba mă-si, a început să bată șâua lui 
Oancea pentru mutat în sat. Și de ce ți-ai 
plecat urechea lele Floreo, s’asculțl pe 
mă-ta, decă ’ți-era bine și acolo la rîpa 
Caprei ? Uite, pentru că erai muiere tînără, 
n’aveai minte destulă, și pentru că așa 
cam sunteți voi, femeile, când vi-i bine: 
scurmați ca găina în păpușoiu și’l svîrlițl 
în tote părțile. Dâcă te-o bătut Oancea, a 
avut de ce; îi vinovat și el că te-o bătut, 
der dela d ta, Floreo, o purces vina, și

— Ba să mă bată pe mine unul Dum- *) In vrăjmășie îudărătnică.
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-clubului, ca toți să mârgă mână. în mână 
cu d-1 Lascar Catargiu.

îșl vor mai pune candidați și radi
calii.

La Iași îșl vor puna candiadatura și 
Alex. V. Beldiman cunoscutul anti-dinastic. 
Unii die, că are șanse de-a isbuti de astă- 
dată.

Conservatorii vor țiuâ Dumineca vi- 
itâre o mare întrunire publică în capitală, 
la care vor lua ouvântul foștii miniștri Al. 
Lahovary și Tache Ionescu, precum și 
fostul primar al capitalei N. Filipescu.

*
ErI, în cjiua sf. Arhangell Michail și 

Gavril, s’a serbat ou mare solemnitate pa
rastasul în amintirea marelui erou al Ro
mânilor, Mihaiu Viteazul. încă dela orele 

■9 un mare număr de studențl s’a adunat 
la Universitate, de unde au plecat în cor
pora la biserica Mihaiu Vodă. După ce s’a 
oficiat un servioiu divin, preotul Musoelean, 
profesor de religiă, aținut o prea frumosă 
predică arătând, ce sunt ângerii și că după 
cum ei se află în cer, tot așa se află și pe 
pământ. La sfîrșit S. 9. mulțămesce stu
denților, că au serbat onomastica marelui 
domn român în biserica aoâsta, zidită de 
densul, dovedind astfel, că biserica și na
țiunea trebue să mârgă mână în mână.

După aceea a vorbit de pe amvon stu
dentul Tamara, arătând luptele gloriose ale 
lui Mihai Viteazul pentru înălțarea1 nea
mului românesc. La urmă toți studenții au 
plecat în procesiune la statua marelui erou 
-din fața Universității, unde au depus două 
corone: una a oomercianților din oapitală 
cu inscripția : Ție celui fără as&n&îare 
și Turda 1601, âr alta a ^studenților cu 
inscripția: Unire, libertate și naționalitate.

Aid ținu un discurs studentul Can- 
cicoff. Studentul Cincinat Pavelescu recită 
•o poesie de ooasie.

A domnit cea mai mare linișie în tot 
decursul prooesiunei.

Adaug aici, că a început și pe la noi 
ierna, a<jl a ploat și a nins totă cjiua.

*
Circulă fel de fel de faime despre 

eventualul răsboiu. țliarele aduc soiri alar
mante, că Rusia și-a conoentrat armata la 
Prut. Călători sosiți în capitală afirmă, că 
au văcjut dincolo de Prut mulțime de oa- 
zaci*).

*) Faimele răspândite despre concen
trări de trupe în Basarabia fură erl des- 
mințite de foile guvernului. — Red.

Aflu, că la arsenalul armatei se lucră 
di și nâpte pentru fabrioarea de arme și 
munițiunl. Pare că o surprindere ne-ar aș
tepta în vederea situațiunei grave din 
Orient.

U- u.

Cabinete de lectură pentru popor-
Am fost axnintit, că în Buco

vina s’a pornit o viuă mișcare pen

tru înființarea de cabinete de lectură 
în tote comunele bucovinene locuite 
de Români. 6tă ce scrie în unul din 
numerii sei mai noi ,,Gaz. Buc.“ în 
cestiunea acesta:

„Prin crearea cabinetelor dela țâră s’a 
inaugurat pentru poporul nostru dela țâră 
și din orașe o nouă eră în viâța desvoltării 
sale culturale. Ele sunt și vor fi focapiul, ce 
va respăndi lumină binefăcătore în largile 
lui pături. EșițI din școlă, omenii dela 
țâră uită cu timpul și cele puține ce le-au 
învățat într’însa, și devin astfel prin igno
ranța lor unelte în manile adversarilor noștri. 
Acestei triste stări de lucruri se pote pune 
o puternică stavilă prin cabinetele de lec
tură.

Nu ajunge însă a-le crea numai și a 
le lăsa apoi liniștit în mila Domnului. Ele 
trebue sprijinite atât materialminte cât și 
spiritual. Fiecare sat are dor’ cel puțin un 
preot și învățător. Dâcă acești doi factori 
merg mână’n mână și se pun în fruntea 
acestei mișcări eminent culturale, causa 
trebue să progreseze. Acesta ar fi mijlocul 
cel mai puternic de a însufleți aceste 
instituțiunl.

Rămâne acum să accentuăm și modul 
cum ele pot fi materialminte sprijinite. 
Taxa pentru un membru ordinar e forte 
mică, în cele mai multe cașuri abia întrece 
suma de 20 de crucerl pe an, sumă ce ar 
putâ-o solvi ori și cine. Lucrul principal 
sunt însă cărți instructive și de folos. 
Aprâpe tote cabinetele sunt lipsite de aceste 
mijloce. Rugăm deci, ca inteligența nostră 
să bine-voiască a dona cabinetelor cărți 
de aceste. Totodată ne adresăm cu aceeași 
rugare domnilor autori români din țâră și 
străinătate. Numai astfel va prospera causa.

Ar fi de dorit, ca cu anul nou să nu 
fie sat românesc în Bucvina, care să n’aibă 
un astfel de focar.

Călindarul Plugarului pe a. 1896.

In editura tipografiei „A. Mureșianu“ din 
Brașov a eșit de sub tipar „Călindarul 
plugarului pe anul visect 1896“, redactat de 
d-1 lân Georgescu. Dâoă în cei trei ani 
dela început acest oălindar a ajuns să fîă 
cunoscut oa unul dintre cele mai alese, 
mai bogate și mai eftine călindare româ- 
nescl dela noi, cu atât mai bine primit are 
să fiă acum, când întră în anul al patru-lea, 
frnd întoomit și mai ou îngrijire ca pănă 
acum. Cuprinde mulțime de povețe și scrieri 
din cele mai alese și mai neoesare pentru 
trebuințele economului român, aducând și 
frumâse glume și scrieri de petreoere. Târ
gurile, competințele de timbre și taxe se 
cuprind în acest călindar corese și îndrep
tate, mai pe larg și mai acurat ca ori 
unde.

Pe pagina primă se află portretul bine 
reușit al marelui învățat român Timoteiu 
Cipariu. Urmâză apoi regentul anului 1896, 
începutul anutimpurilor, sărbătorile și alte 

dile schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile, deslegarea postului și alte 
multe. Apoi cronologia anului 1896, în
semnarea cjilelor de peste an, la cari sunt 
adause evangeliile, ce sunt a-se ceti în 
fiă-care Duminecă, oum și însemnarea ore
lor și a minutelor, când răsare și apune 
sorale, âr pe de margini povețe despre 
ceea ce are să facă plugarul în fiă-oare 
lună, fiind adausă la urmă și câte-o foiă 
albă pentru însemnări etc.

Urmâză biografia lui Timoteiu Ci
pariu, Genealogia domnitorilor din Europa, 
Măsurile de lungimi și greutate, Banii noi 
și vechi, Competiuțe de timbre și taxe cu 
un lung estras alfabetic din fâia oficială, 
în care se arată, ce timbru este a-se pune 
pe fiă-care hârtiă; Taxele poștale și tele
grafice; Cât timp pârtă animalele de casă; 
Timpul încolțirei și crescerei sămănăturilor; 
Greutatea de mijloc a bucatelor; Târgu
rile din Ardâl, Banat, Țâra ungurâscă și 
Bucovina.

Urmâză partea literară cu o introdu
cere de Ioan Georgescu. Aci aflăm frumosa 
soriere „Pietrile Domneiu, de „Carmen 
Sylva“ (Regina României); Plugșorul, co
lindă din colecțiunea Alexandri; La Solferino 
devale, schiță dintr’o esoursiune de I. C. 
Panțu; Tot la câroiumă, poesiă de T. D. 
Speranția.

In partea economică și higienioă: So- 
cotâla în economiă; Buruenile veninâse; 
Luorul câmpului; Gunoitul pomilor; Plante 
vindeoătâre de bâle; Alte leacuri de casă; 
Laptele; Bolele cailor; Gâlcile poroilor. In 
partea din urmă vin mulțime de povețe, 
felurite scrieri instructive și de petreoere, 
mai multe glume bine alese, și apoi vre-o 
40 pagine de anunțuri.

Și numai din cuprinsul arătat aci pe 
scurt se vede, oă „Călindarul Plugarului“ 
pe anul 1896 e întru tote întocmit pentru 
trebuințele poporului nostru. Forma fru- 
mâsă, hârtia bună, tiparul curat și mai în
desat ca în anii treouțl. De vânzare la 
Tipografia „A. Mureșianu“ în Brașov. Pre
țul numai 25 or. și alțl 5 or. pentru trimi
sul cu posta. După 10 esemplare comandate 
de-odată: unul gratis; pentru vânzători se 
dă rabatul cuvenit.

Reuniunea română economică din co
mitatul Sibiiului.

(Raport special al „Gaz. Trans.“) 
(Urmare).

Altă ispravă, nu de puțină însămnă- 
tate, ce a făcut reuniunea, este fără îndo- 
âlă și lățirea culturei nutrețurilor măestrite, 
cari pănă aoum au fost oultivate mai nu
mai pe la orașe, sâu în câmpurile coma
sate ; astădl însă au început a fi cultivate 
chiar și în câmpurile necomasate. La aoâsta 
au contribuit forte mult și membrii esternl 
ai reuniunei, cari primind de gâba câte-va 

chilograme de trifoiu, luțernă sâu napi, i-au 
sămănat, fiă și numai ca o mioă încercare; 
după ce s’au convins însă despre bunătatea 
lor, nu s’au mai putut lăsa nici un an fără 
a-le cultiva în măsură tot mai mare.

Astădl, când mai de peste tot looul 
autjim plângeri, că nu se mai ajunge nu
trețul, âr din fânațele naturale s’a tot tă
iat, prefăcându-le în loourl de arat; oul- 
tura nutrețurilor măestrite este neapărat 
de lipsă în economiile comasate, ca și în 
oele cu trei câmpuri.

In tâte comunele, pe unde comitetul 
reuniunei și-a ținut întrunirile sale econo
mice, a stăruit pe lângă înființarea de „to
vărășii agricole, ai căror membri plătesc 
odată pentru tot-dâuna 11 fi. tacsă funda
mentală, cu cari bani se prooură tot felul 
de instrumente economice. Pentru înfiin
țarea unei asemenea tovărășii se recer cel 
puțin 12 membri; ea primesce în anul 
prim și un ajutor de 60 fi. dela comitat.

Tovărășii de acestea s’au înființat pănă 
acum în Săliște, unde între altele s’a pro
curat și un plug de fer sistemul Lack, pentru 
arăturile afunde; în Sebeșul săsesc, unde în
tre altele s’a proourat și o mașină de îm- 
blătit cu vapor ; în Lancrăm, unde s’a pro
curat un trier pentru cernutul bucatelor 
și o tulumbă (pumpă) pentru stropirea vi
țelor de viiă ataoate de mucegaiu (pero- 
nospora viticola); apoi în Gura-rîului, în 
Roșia săsască, în Seoădate — în acestea 
două din urmă s’a procurat și câte-o ma
șină de sămănat grâul, despre cart s’a ade
verit, că prin ele șe cruță fârte multă să
mânță la sămănat; altă tovărășiă agricolă 
s’a înființat și în Avrig.

Comitetul reuniunei a stăruit cu tot 
adinsul și pentru înființarea însoțirilor ru
rale sistemul Raiffeisen, de cari însă pănă 
acum s’au putut înființa numai în comuna 
Roșia săsâscă.

Sașii încă au în comitatul Sibiiului o 
reuniune ecunomică, cu mult mai vechiă 
ca cea română, care chiar în anul acesta 
și-a serbat iubileul de 50 de ani, și cu tote 
că ei stau mai bine și în privința mate
rială și în cea intelectuală, totuși se tem, 
că tînera nostră reuniune, progresând tot 
așa, ca în acești șepte ani, nu numai pote 
să-i ajungă, dâr îi pâte chiar și întrece.

Așa stând lucrul, întreb ou drept cu
vânt pe fruntașii Români de prin alte co
mitate : pentru ce nu înființâză și ei ase
menea reuniuni economice? De se va mai 
perde mult timp în nelucrare, va trebui 
să amjim din an în an mai multe plângeri 
dela plugarii noștri săteni, că nu-șl mai 
pot târăi năcasul de pe o di pe alta.

In comitatul Făgărașului înoă esistă 
o reuniune economică oficidsă, încă de pe 
timpul fostului fișpan Horvath, care a aran- 
giat chiar și câte-va esposițiunl de vite, 
dâr de un timp nu am mai aucjit să dea 
semne de viâță; se vede, că Oltenii n’o spri
jineau și nu se însuflețesc pentru ea, pâte 
pentru-că e „oficiâsă“.

rău ai făcut, că țl-ai lăsat casa și pe băr
batul, cu care aveai și copil... Când o venit 
.apoi să te ia Oancea dela mă-ta, pentru-ce 
d-ta, în loc să te duci după dânsul, te-ai 
pus cu mă-ta dim-potrivă? Dâc’o bătut 
■Oancea pe mă-ta, rău a făcut și nu se că
dea; dâr vecjl-că tot îi pâte da lumea drep
tate c’a făcut asta, fiiind-că la lelea Mă- 
riica vedea el îndărătnicia, răutatea și pri
cina, că d-ta fugiseși dela dânsul. Apoi, 
frumos îți șa de, d-tale, lele Măriico, femeiă 
bătrână, cu minte, mamă pe urmă — să 
nu te gândescl, că ’ți nenorocescl fata? 
Ce’țl pasă d-tale, că Florea ședea în sat 
ori la rîpa Caprei, dâcă era bine la casa 
ei, la pământul lui bărbatu-său, lângă co
pilașul ei ? Ce te scurmă la inimă, rogu-te, 
că nu le dai pace? Apoi nu vedl, că dâoă 
ți-i firea buclucașă, sfădărâță, și în sat de 
s’ar mutat fie-ta, tot dile fripte ai fi cău
tat să-i faci?

Judecătorul se opri o lâcă; Florea 
plângea; Oancea plângea; lui Călin și lui 
Gligore le curgeau și lor lacrimile, că la 
inimă îi pătrundea pe toți vorba blajină 
și drept sfătosă a judecătorului.

Pănă și baba sta înfiorată și cu ru
șine ; dâr de-a dracului ce era, să uita tot 
posomorâtă.

Martorii căutau înduioșați unul la 
altul.

— Eu a-șl dice, băețl, să nu mai în- 
trațl în judecată, că așa pricină nu’i pen
tru omeni cuminți ca voi. Uite, să-și câră 
Oancea iertăciune dela lelea Măriica, fiind
că a bătut-o, âr lelea să-’l ierte, și’n loc 
să porniți de-aicl unii pe-o cărare și alții 
pe alta, să porniți tot pe una, ca omeni 
de cinste și de omenie... Ia ascultă, F16- 
reo, ridică-te și ia’țl pestelca dela ochi...

Ea se ridica și ’șl trase pestelca pănă 
sub bărbiă. Era plânsă și roșiă... și ruși
nată foc.

— Floreo, spune, te duci după băr- 
batu-tău acasă?...

— Nu, că mă bate, și nu mai vreau 
să stau la rîpa Caprei, în pustie, răspunse 
ea sughițând a plâns și cătând la mă-sa?

— Nu te mai uita la mă-ta, și nu te 
mai gândi la ce ’țl-o spus de-acasă când 
erați tot sfădiți cu Oancea. Spune așa cum 

ți-i inima amu, că nu vad eu par’că ce-i 
în inima d-tale?

Flârea prinse a zîmbi și îșl acoperi 
ochii, că era la ea plâns'cu rîs, âr inima-i 
bătea de dragul lui Oancea.

— Ia hai, lele Măriico, nu mai face 
pe neîndurata, că nu șade bine părului 
d-tale alb și cinstei, și vredniciei d-tale de 
femeiă casnică...

— Apoi să se mute Oancea ’n sat, 
și de! om vedea, răspunse ea înțepat și 
spăsită foc.

— Ia lasă vorba asta de mutat, lele 
Măriico, ce Dumneden! Cum o să-și lase 
omul gospodăria... Lasă’țl d-ta pe-a d-tale, 
de! și mută-te la rîpa Caprei, și faceți 
cătună, cum era mai ’nainte...

— Ba să mă ferâscă Dumnedeu, să’mi 
las eu casa, în care m’am măritat...

— Apoi atunci de ce cei lui Oancea 
să’șl lase casa, în care s’o însurat?...

— D'apoi, că s’o însurat la noi în 
casă...

Martorii începură a mormoi: prea 
ești prea, leleo hăi... Er Călin o pișcă...

— Da dă’ml pace, bărbate, și nu mă 
chișca așa, că nu primesc nici mortă, țipă 
de-odată Măriica...

— Ptiu! bată-te Dumnezeu! strigă 
Călin.

Judecătorul mai să rîdă ; dâr se stă
pâni și încruntă din sprîncene...

— Ia ascultați, băețl, grăi el celor 
tineri, v’ațl luat amândoi, amândoi vi-i 
scris să trăițl. Nu vă mai uitați la gura 
lelei Măriicăi, fiind-că de gâba o să cău- 
tațl oumințenie unde nu-i... Aveți un co
pil e al vostru, trup și sânge din trupul 
și sângele vostru, — aduceți copilul încoce, 
— grăi judecătorul, — și doi din martori 
eșiră afară; — să vă trăâscă băeatul și să 
vă dea Dumnezeu și alțl copii, fiind-că copii 
sunt bucuria casei Românului... Impăcați-vă, 
duceți-vă la casavostră, și când o ajunge-o 
dorul de voi pe lelea Măriica, — fiind-c’o 
s’o ajungă, n’avețl grijă, — v’a nimeri ea 
și o să vă vadă cu drag atuncea. Vremea 
le îmbunâză tote, măre băețl, și o să vă 
îmbuneze și traiul, și înțelegerea cu îndă
rătnica asta de muiere...
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Corespondență economică.
Călătorind eu din țâra Oltului în țâra 

Bârsei, două comune le-am găsit mai în- 
sămnate: acestea sunt Vlădenii și Codlea.

Vlădenii e o comună românescă ou 
o biserică frumâsă, âr Codlea e o oomună 
săsescă cu biserică, soolă, casă comnnală 
și alte edificii frumose cu etagiu. Amân
două au păduri estinse, dâr Codlea întrece 
cu pădurile și pe Vlădenii.

Vlădenii pârtă economia cea de trei 
câmpuri, dintre oarl unul se lasă în ogor, 
altul se cultivă cu sămănăturl de tâmnă și 
al treilea cu de cele de primăvară. Afară 
de economia câmpului, locuitorii de aci se 
mai ocupă și cu facerea varului, pentru 
oare se află pâtra de lipsă răspândită pe 
unele văi și obște, dâr, după cum am vă- 
4ut, varul îl lucră într’un mod de tot pri
mitiv, așa că mai nu se plătesce, oăol 
omenii abia îșl scot prețul dilelor perdute. 
Mai bine ar face Vlădărenii să-și schimbe 
economia de trei câmpuri cu una mai în- 
țelâptă, ca și vecinii lor din Codlea.

Trecând prin pădurile acestor două 
comune, cale de aprope două ore, ți-se 
înfățișâză de-odată șesul țârei Bârsii, și în
dată cobori în comuna Codlea, care s’ar 
pută lua de model mai în tâte privințele; 
ea are înfățișarea unui orășel, cu strade 
largi și curate, cu o mulțime de isvdre cu 
apă bună, oe curg mereu, âr înaintea lor 
nisce trocl de stejar, ce servesc la adăpa
tul vitelor. Casele sunt făcute tbte din ma
terial solid, într’un rând frumos și cu mult 
gust, oa și la orașe.

Câmpul, care deși nu mi-se părea co
masat, avea o privelisce din cele mai fru
mose; nu vedeai un petec de pământ, ca 
pe airea, care să nu fi fost cultivat c-u bu
cate, ori cu ierburi. Aci vedeai parțele d e 
trifoiu roșu sămănat, precum am presupus 
în holde, dincolo parțele de cucuruz, car
tofi și altele. Trifoiul era sămănat pănă 
aprope de pădure, va să și în pământuri 
mai sterpe, cari însă nu l’au putut împe- 
deca în cresoere și desvoltare, de-âre-ce se 
arăta tot așa de frumos, ca și la șes.

Nu vedeai, ca pe airea, miriști pârlite 
de sore și lipsite de pășune, pe cari să 
umble totă <j,ua vitele morte de fbme, căci 
locuitorii din Codlea sciu face din miriști 
trifoiștl frumbse, sămănând primăvara tri
foiul în holde, cum am <jis și mai sus, și 
după secere mai cosindu-le câte-odată, de 
două-orl, pănă tomna, cu care ocasiune pot 
face unul dintre cele mai bune nutrețuri 
pentru vară, sâu uscându-1 pentru iârnă.

Trifoiștile am văcjut, că cuprind par
tea cea mai însămnată a câmpului și în 
anul al doilea, cosindu-le prin Septemvre 
mai pe urmă, se semănă îndată cu grâu; 
am văcjut pe câte-un loc, că numai cât se 
ferea trifoiul cosit la o parte, sâu se ducea 
cu carul așa verde airea, și îndată se punea 
plugul în brazdă, pentru a se ara și să- 
măna pământul. Ast-fel, aoesta nu are nici 

un anutimp de odihnă, ca în cele trei câm
puri, ci în fiă-care an e silit să rodesoă.

Adevărat, că vitele mai mărunte, ba 
chiar și celelalte, nu sunt avisate la pă
șunea de pe câmp, de-6rece au în pădure 
destulă. Pădurea cu lemnele, ce se vând 
din ea în fiă-care an, încă aduce cjeol de 
mii de florini venit la comună. Vitele de 
lucru și lapte, pe timpul când sunt acasă, 
se mai pot nutri în tote cjA0!0 ou trifoiu 
verde, care am vătuit, oă are o înrîurință 
fârte însămnată asupra lor, de-orece ți-se 
părea, că tote-’s puse pe îngrășat.

Tot aci am văcjut scoțându-se și car
tofii (crumpenele) într’un mod fdrte ușor 
și îndemânatic, anume: doi lucrători ple- 
oară înainte ou nisce furooie scormonind 
și risipind ouiburile de cartofi la suprafața 
pământului, âr alții adunau bărbătesoe, 
după ei, așa încât sera te cuprindea o mi
rare de mulțimea sacilor ce stau în pi- 
oiore seu erau culcați după lucrători. Am 
presupus, că și oartofii trebue să ajungă la 
o mărime însămnată, de se pot scâte în 
modul arătat și cu un spor neobiolnuit pe 
alte locuri.

Când am văcjut tote acestea, am cu
getat și la unele comune de ale nostre ro- 
mânesol, oarl încă au păduri și lunci fru
mose, oa Codlea, dâr nu sciu, sâu nu vrâu 
să pbrte o economiă mai înțelâptă, ci se 
mulțămeso ou ceea oe li-a remas din moșl- 
strămoșl. Acesta nu mai merge ! Trebue să 
introducă și plugarii noștri o eoonom’ă mai 
înțelâptă, să introducă pretutindenea cul
tura trifoiului prin holde, și fără de a fi 
câmpul comasat, căci trifoiul este o plantă, 
care nu mai pâte lipsi astăcjl din economia 
niol unui plugar.

I. Georgescu.

Glume.
Se scape de pedepsă. Ioniță: „Eu 

numai atâta ași dori, mamă, ca casa 
nâstră se fiă rotundă11.

Mama: D6r pentru-ce Ioniță?“
Ioniță: „Pentru-că atunci n’ar 

mai trebui se stau în ungh.eț!“
*

Tovar eși: N.: Consilierul' regesc 
X a murit... d-ta l’ai cunoscut?”

B.: Cum nu, căci noi am lu
crat mulțî ani laolaltă!“

A. (mirânduse): „D-ta cu con
silierul?14

B. : „Se’nțelege! El își rupea 
cișmele, er eu i-le cârpiam!“

*
Ciudat. ’„Ași vre să sciu, d-le 

doctor, cum se face, că eu bău nu
mai vinuri ușore și totuși capet de 
ele o limbă așa de grea!“

Curagios. Polițistul cătră orta
cul seu: „Dăcă vrem să prindem 
hoțul, trebue să ne mai căpătăm 
un soț curagios11.

Oancea îșl săruta mereu pe Călinei, 
care să împrietinise cu tătuca și-i rîdea 
trăgându-i căciula pe câfă.

Numai lelea Măriica, venea pe ur- 
mă-le, ca o bufniță care închide ochii la 
lumina dilei...

— Hai, îi dise scurt și îndesat, omu
lui ei, și’l trase de mânecă la căruță.

Călin o îmbrânci, îșl luă cliua bună 
dela Florea și dela Oancea, care-i săru
tară mâna, și’șl bătu apoi în palmă cu 
Gligore.

— De-amu, cuscre, socot, că le-o fi 
bine...

— Apoi, așa cred c’o vrea Dumne- 
deu...

Și Gligore porni pe urma Oancei și-a 
Fibrei de să sui în căruță lângă dânșii.

Și... mână băete!...

N. Tkădulescu-Niger.

Ortacul: „Atunci să aducem 
pe croitorul din vecini; el e un 
om fbrte curagios, căci numai eri 
s’a însurat a treia-6ră. “

MULTE ȘI DE TOATE.

Pățania unui mire.

In Smyrna, în suburbiul Sf. Dumitru 
— flice diarul „Stambul" — un tînăr curta 
o fată. Luoru destul de firesc. El încetă 
ai face curte, când făcu cunoscința unei 
alte domnișore mai bogate, care se învoi 
să-1 ia de bărbat. Lucru ârășl destul de 
obicinuit.

Ceea ce însă e mai deosebit, și nu se 
întâmplă în tâte cjilele, este oă prima lo
godnică n’a vrut să se împace ou aceea, că 
a fost părăsită.

In cjiua cununiei necredinciosului cu 
fata cea bogată, când mirii și tâtă lumea 
se afla în biserică unde se începuse cunu
nia, logodnica părăsită întră în biserică în 
fruntea unor ficiori sdravem și hotărîțî, 
cari puseră mâna pe mire și ți-1 luară pe 
sus, duceudu-1 într’o trăsură oe aștepta 
afară.

Publicul din biserică remase îucre- 
menit, văcjând cu ce iuțâlă a fost răpit 
mirele de lângă mirâsă.

Un preot, pe oare l’au adus dela o 
altă biserică, a oununatpe tînărulmire ou lo
godnica lui cea dintâifl într’o casă din îm
prejurimea orașului, în timp oe miresa, care 
râmase fără mira, s’a întors din biserioă 
aoasă împreună cu cei invitați.

*
Cum se rad bărbații in india.

Bărbierii indieni sunt așa de dibaci în 
mânuirea briciului pe barba și oapul clien- 
ților, încât aceștia au luat obiceiul a se rade 
pe când dorm și nu li-se întâmplă sâ se 
deștepte mai nicl-odată sub briciu. Obi
ceiul a devenit lege, și astăcjl Indienii cred, 
că ar păcătui când s’ar rade deștepțl.

*
Un oraș sub pământ.

Cele mai mari ocne sub pământ de 
sare sunt la Vielitzca, în Galiția. Galeriile 
se întind pe o lungime mai mare de 80 
kilometri. Mii de âmenl lucrâză în fundul 
lor. Un adevărat oraș s’a format aoolo. Se 
istorisesce, că mulțî ocnarl n’au văcjut lu
mina cjilei. Ei au zidit case, teatre și chiar 
o biserică. Ei par mulțumiți de locuințele 
lor subterane.

*
O resbunare curiăsă.

Charles Reada, nuvelist engles, se 
certă ou editorul revistei „The Mask“ ; lu- 
orul ajunse pănă le insulte. Fă-oare se în
trecea în cuvinte nepolitioose.

într’o apare în catarul „Masku o 
gravură mare cu portretele celor mai re- 
numițl șicunoscuțl contimporani: Alexandru 
Dumas, Disraeli, Gladstone, Stanley, Bouoi- 
cault, eto. Figurile tuturor acestor bărbați 
erau făcute după fotografii, er în mijloc în 
partea de jos a gravurei era o maimuță 
în costum bărbătesc cu inscripția: Charles 
Reada.

*
La ce vârstă au murit astronomii cei 

mai însemnați.
1

Thomas Morus dise odată: Mijlocul 
cel mai bun de a-țl prelungi dilele vieței 
tale este de a răpi nopții câte-va cesurl. 
Dâr aceste câsurl trebue să le întrebuințezi 
spre scopuri bune, nu să le petreci în chefuri 
și petreceri,^ cum fac mai ales tinerii, căci 
în cașul acesta însomnia aduce mai multă 
stricăciune decât folos. O dovadă despre 
cele spuse de Morus sunt astronomii, cari 
în general sunt sănătoși și ajung etatea 
cea mai înaintată, deși nopți întregi le pe
trec în insomniă.

Galileu a murit în etate de 87 de ani, 
Helvetius de 76, Copernicus de 70, Flam
steed, în ciuda unui corp sdruncinat și 
unei activități uriașe, a trăit 73 ani, Brad
ley 70, Maskelyne 79, Herschel cel bătrân 
84. Aceste sunt numai câte-va cașuri din 
multe alte.

Câlendarnl septemâneL

NOEMVRE are 30 <jile. BRUMRA.

Qilele

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

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

24
25
26
27
28
29

12 f S. păr. loan
13 f S. 1. Crissost.
14 f Sf. ap. Filip
15 S. m. G. Samon
16 S. ap. și ev. M.
17 Păr. Gregoriu ep.
18 S. Platon și R.

loan Botez.
Catarina
Conrad
Virgiliu
Rufus 
Saturnus

30 Ap. Andrei

Bursa de mărfuri, din Budapesta.
din 20 Noemvre n. 1895,

S â m i n ț e
g fi 
fi ,2
03
5 &

Prețul por
100 ohilogr,

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.80 6.95
Grâu dela Tisa 80 6.85 7.-
Grâu de Pesta 80 6.80 6.95
Grâu de Alba-regala 80 6.80 6.95
Grâu de Bâcska 80 6.90 7.05
Grâu ung. de nord 80 .-

d
2 3 
5 w

Prețul per
Semințe vechi Boiul 100 ohilffi.

ori nouâ fi o o â dola pană

Săcară 70-72 6.35 6.40
Orz nutreț 60-62 5.10 5 30
Orz de vinars 62.64 5.60 6 40
Orz de bere 64.66 7.— 8 25
Ov6s 89.41 6.20 6.60
Cucuruz bănăț. 75 .— ’ .—
Cucuruz alttl soiu 73 ,—
Cucuruz — ._
Hirișcă ri —

®

l- ha o 
s 
o 
s

<2

£

Productedlv. Soiul
OnrsnJ

dola pAnft

Sein, da trif. Luțernă ungur. 38.- 48.-
transilvană 35.- 41. —

— bănățenă 32- 3B.—

Oleu de rap.
roșiă
rafinat duplu

36.- 48.—

Oleu de in —. - —
Uns. de porc dela Pesta 59 50 60. -

M dela țeră —.— —.—
Slănină avântată 54.- 54.50

II afumată 58.b0 59.60
Seu —.
Prune din Bosnia în buțl 15.50 16.—

din Serbia în saci 14.25 14.50
Lictar slavon nou 17.25 17.50

bănățenesc —. ■ r
Nuci din Ungaria
Gogoși unguresc!

serbescl
Miere bruta _

galbină strecurată
Ceară de Rosenau ___
Spirt brut ___ '___ _ ,—

H Drojdiuțo da spirt —.—

Cursul Sosurilor private
din 19 Noemvre 1895

(10 Clip. vinde.
Basilica 7.75 8.50
Credit .... 198.— 199.75
Clary 40 fi. m. c. 55.— 56.—
Navig. pe Dunăre , _ ,— 140.—
Insbruck .... 27.- 28.-
Krakau .... 27.50 28. •
Laibach .... 23.— 23.80
Buda .... 60 50 61.—
Palffy .... 57.25 58.25
Crucea roșie auscr. 17 50 18.—

dto ung. , 10.60 11.20
dto itaî. 13.25 13.—

Rudolf .... 23- 24.-
Salm 68.50 69.-
Salzburg .... 26.- 27.- •
St. Genois 70.— 71.—
Stanislau . 42.75 46.--
Trieitine 41/2°/o 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 —.— 72.25
Waldstein . . 53.— 55.—
Serbescl 3% 34.- 34.50

dto de 10 franci ------ —.—
Banca h. ung. 4°/n 125.50 126.—

Tergul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

19 Nov. de 3,694 capete, la 20 Nov. au 
intrat 380.— capete și au eșit 226, rămâ
nând la 21 Nov. un număr de 3,169 oapete..

Se notâză marfa: ungurâscă ve ohe, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or., 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or.pănă la—.— cr., demijloo dela- 
—.— or. pănă la —.— cr. uș6r.ă dela. 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfa țârăn<5scă grea dela —pănă, 
la —.— or. de mijloc dela —.— or,., 
pănă la----- cr. ușoră dela —.— or.
pănă la —.— cr.

Marfă serbâscă, grea dela 55.— or^ 
pănă la 56 — cr. Transito, mij looiă grea 
dela 55.— or. pănă la 56.— or. transito 
ușâră dela 54.— cr. pănă la 55.— cr...

I

Atunci întră o cumătră cu Călinei. 
Copilul bunghi ochii mari și puse buza a 
plânge.

Oancea se și repedi, îl luă în brațe 
și prinse a’l săruta cu foc...

— Dragul Tătucăi! strigă el cu la
crimi, că de un an nu te-o vădut tătuca!...

Călinei, c’am spăriat, începu să plân
gă; Florea dădu fuga și’l luă în brațe.

— Nu plânge, Călinei maică, — îi 
tătuca, tu nu vedl? Na-ți’l, Oanceo, și hai 
acasă... grăi densa apoi, cu lacrimile pe 
obraz... Mămuca-i cu omul ei și eu vrâu 
să fiu cu omul meu...

Să iscă atunci, ca la un roiii de albine, 
glăsuiri de mulțămire; âr judecătorul se 
ridică și trase un clopoțel.

— Amu văd și eu că sunteți omeni 
cuminți și de cinste, și d-ta, Oanceo, și 
d-ta Floreo. Să ve dea Dumnezeu pace și 
noroc... Judecata vostră îi sfîrșită...

— Să trăițl, Domnule Judecător! s’au- 
diră de-odată glasurile tututora, și prin
seră a eși unul câte unul în ograda, în 
care încă vr’o câțl-va împricinați îșl aș
teptau rândul...
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4% • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 
lmpr. căii. fer. ung. în argint 472% 
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale germane . . <
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4%. . .
Note italiene..................................

119.95
97.90

123.20
100.50
9.57%

59.C272
120.90

47.92 7,
100.45
44.65

Nrul 15220-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Pe temeiul art. de lege VIII.
1895 se vor conscrie din 20—30 

pe teritoriul orășe- 
economice.

Cursul pieței Brasov.
Din 23 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.72 Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend. —
Mărci germane Cump. 58.7% Vend.
Boris, fonc. Albina 5% ? x£7ând. 101.75

Prețurile cerealeor din piața Brașov
Din 22 Noevmvre st. n. 1895

1

fi.

SUsura s6u

greutatea

Valuta a 

trlaoă.

or.
Calitatea.

1
1H. L. (cel mai frumos 5 40

Grâu < mijlociu . . 5 —
«• |mai slab . . 4 70
If Grâu mestecat . . 3 50

_ 1 frumosă 3 50
1) SSoară l mijlociă . 3 —

_ ( frumos 3 40H Orz I mijlociu . 3 —
_ (frumos 2 10ÎÎ

,5
<JvSs {mijlociu —
Cucuruz.................... 3 4091 Mălaiu.................... 3 70
Mazăre.................... 5 60
Linte ................... 7 50
Fasole.................... 4 70

11

,, Sămânță de in . . 9 —
Sămânță de cânepă 4 —-
Cartofi.................... — 70

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

Carnea de poro . . — 48•fl Carnea de berbece — 24
Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

din 
Novembre a- c. 
nesc, referințele

Conform circulariului biroului 
statistic reg. ung se avisesă, cumcă 
datele asupra acestor referințe eco
nomice, servesc uumai spre scopul 
cunoscerei referințelor economice, 
nici într’ucât înse pentru evaluarea 
dârei.

Se observă, cumcă acei, cari cu 
intențiune dau date false, seu cari 
în decursul amintitului termin îm- 
pedecă finalisarea lucrărilor conscri- 
erei și în fine acei, cari pentru da
rea acestor date în urma citațiuuei 
nu sar presenta la magistrat se pe
depsesc conform §-lui 6. a sus cita
tei legi, cu o pedepsă până la 50 fl.

Pentru-că conscrierea acesta se 
se facă cu tdtă acurăteța, se provo
că încă de acum toți locuitori, ca 
se’și numere vitele (vite cornute, cai, 
asini, catâri, capre, rimători, oi, ari
pate și coșuri de albine), mai depar
te acareturile economice și pomii 
roditori, astfel dupăcum recer între
bările din cdlele I/« și I/&.

Respunsurile la întrebările din 
aceste c61e se dau din partea res
pectivilor posesori cu cea mai mare 
ușurință, îndată ce posesorii își pro
cur datele încă înaintea începerei 
conscrierei.

Se recomandă în fine, că publi
cul se ajutoreze agenții exmiți pen
tru conscrierea referințelor economi
ce provefluțl spre acest scop cu le- 
gitimațiunî și se le deeă tot concur
sul posibil.

Brașov, în 14 Novembre 1895. 
839,2—3 Magistratul orășenesc.

1

Instinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist in producte de Petroleum.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylvanîa (America) singurul deposi- | 
toriu îu specialitatea de Petroleu :

SCaiseFoeS-PetPoBeMmu
Marca ,lm perato r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
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% 
mai mare. Prețul fl. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat oii unde în Ungaria său Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

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

Comptoarul: 
Vâczikbrut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 
1872.

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europen și 

marea fabrică de argintăriă s’a vădută neoesitată să dăruiescă întregul ei de- 
positQ în schimbultt unei răsplate mici pentru muncă, 

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următărele 

obiecte pentru mica sumă de fl. și adecă:
1

n]

i
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Concurs.
Se escrie concurs asupra urmă- 

tdrelor posturi, cari au de a-se ocupa 
la acest magistrat cu 1 Ianuarie 
1896, și anume:

1) Postul de concipist 600 fl. 
■salariu și 100 fl. bani de locuință, 
.anualminte;

2) Eventualminte postul de prac
ticant de concept: 500 fl. salariu și 
100 fl. bani de locuință, anual
minte ;

3) Postul unui protocolist la 
protocolul de exhibite 500 fl. salariu 
și 100 fl. bani de locuință, anual
minte ;

4) Poetul unui cancelist: 500 fl. 
salariu și 100 fl. bani de locuință, 
.anualminte.

Reflectanți asupra postului de 
concipist și al acelui al practican
tului în concept au se documenteze 
iabsolvarea studiilor juridice cu obli- 

. gamentul, ca în decursul unui an 
s§ documenteze tot-odată, că au de
pus cu succes examenul de stat po
litic. Reflectanții asupra postului 
■de protocolist, precum și aceia asu
pra postului de cancelist au de a-șl 
•documenta purtarea lor morală ne
pătată, studiile și cundscerea acelor 
.3 limbi ale patriei, în special înse 
a limbei germane și maghiare în 
vorbire și scris.

Petițiunile sunt de a-se ascerne 
acestui magistrat pănă în 2 De- 
cemvre a. c. la 12 dre la prânz.

Brașov, 11 Noemvre 1895.
;837,2—3 Magistratul orășeres.c

Avis.
Am ondrea a face cunoscut ono

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

zugrăvit, aurit și lacuerit 
atât la biserici, cum și salone, odăi 
etc. Sunt provecjut cu cele mai nouă 
și moderne schițe pentru păreți și 
plafondurl, cari stau la disposiția on. 
public spre vedere.

Me recomand și pentru lucrări 
de firme și table de prăvălii.

Cu stimă
Gustav Treiber,

zugrav.
(Brașov, ulița năgră Nr. 16.)

Nu e jucăria,
nu glumă., nu șarlatanie, 

decâtu curatulii adeverii.
Mai pre susii de ori-ce laudă și ves

tită în totă luxnea este

Colecția nâstră Chicago =- 
care pentru desfacerea magaziei 

nostre de Galanterie vindemîî
numai cu3fl.50cr.

Unu orologiu 
debusunarU prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
3 ani garanție. 1 
lanții Panțer imi
tație d’aurti. 2 bu- 
tonl pentru man- 

iSj jete, aurii duble 
-s cu mecanismil pa- 

tentat. 2 butonl 
eleganți pentru 

numai cu 3 fi. 50 cr ■ cravată forte finii. 
1 țigaretă. 1 bricegfi. solingerii. 1 toiletă de 
busunarii cu etui.

Tote 10 piesele numai 3 ffll. 50 cr.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

obiecte în deposit. Rară se mai ivesce o 
astfelil de ocasie. Se trimite cu rambursa 
Ori plata înainte, de

Kommissions-W aarenhaus
der ainerik. I'uka-Uhrenfabrik

Wien XI. Tahor-StrasseU .
La casă, când nu ar conveni se dau 

banii îndărătu.
2-6

cu

2

6
2
1
1

lingură de argint pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american, 

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătdre pentru câiu, 
zaharniță,

44 bucăți la un loc.
mai înainte fi. 40 

6.30. Argintul pa- 
colorea argintului

En 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 amerioan,
T6te cele 44 de obiecte sus amintite au costat 

și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 
tent american este un metal alb, care își păstreză 
25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e 
mă simt îndatorat în public, oă ori cine, căruia nu-i convine marfa îi 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura aoestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesoe pentru

d©
dar de nuntă

o sarSataniiî,

fi asii wa
și în orî ce gospodărie. 

A. HIRSCHBERG-s 
Haupt-Agentur der vereinigten amerik.

P atent-Silber-waarenfabriken . 
WIEN, II., Rembrandtstrasse 19.

rambursă poștală sâu cu trimiterea înainte a

Depou numai la
Telephon
Hr. 7114.

Se trimite numai
sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 or. Veritabil numai cu marca.
Estras <Iin scrisorile de recunoscință:

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.

Ferdinand Dula, caplan.

Căpitanu Cz.... comand, pieții.

j 
I g
I 
i
i
i

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

suferințe de stomac
nutritore.afară de aceea și forte

Pentru anemie, nervositate, slăbiciune

Malz Chocolade alui Johann Hoff
nutritore și de recomandat unde cafeaua este oprită a lua.

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

Pentru suferințe de pept, plumânT și gât

Malzextract concentrat alui Johann Hoff.
EflF*  Wote <le prețuri la cerere se trimit franco. 

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

Depou la B. ERfflIAS AIEPOTII, Drașov,

I
&

'W Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei*  
â 5 cr. se pottL cumpera în librăria Nicolae Ciureu.
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un catalog de prețuri, care trimite 
gratis și franco

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

Terinlnnfl renoireî loswrilor’, cari n’au eșit la tragerea clasei I. este fixat pe w® Mo- 
vembre și trebue până atunci 9ă se renoescă la colectau ții însemnați pe losurl, căci la din contra 
îșl per de dreptul renoireî.

IjOSURI întregi, cari în clasa I. nu sau tras, jocă și la clasa II. Henoii’C nai 
esîe necesară Sa aceste îosnri.

LosurI întregi cu preț de 80 eorăne, a decea parte 8 corâne, a doua-cjecea parte 4 corone, sunt 
de vânzare 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. IDirecția loteriei ie clasă ungară.

1,000,000 corone sunt de câștigat 
în cas favorabil la 

clasă ungară 
aaiă d§ stai

Loteria de
Bruder Placlit 

prima l'aljrieă. «Se e «> r «• e și 
instruniviite mwsieale 

Schombach Mr. 37® 
lângă Eger (Boemia).

Tragerea câștigurilor 
celor mari 

urmeză defia 6 până ia 14 Dec. 1895.

21499 câștiguri, suma totală de 4332000 corone

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

1 ă 200000 55 = 200000 55

1 V ă 100000 55 = 100000 55

1 55 ă 50000 55 = 50000 55

2 55 ă 20000 55 — 40000 55

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 â 1000 55 = 200000 55

1150 55 ă 200 19 = 230000 55

20000 55 ă 100 99 = 2000000 99

3® r e ț n a' S1 e losurilor:
Un los întreg . fl. 4®.— 7io parte fl. 4.—
Un jumătate los „ J7O.— 720 parte „ —

Pentra# mal bună siguranță binevoiți a cere trimiterea losnriior in epistole recomandate,
adâugând pentru jporto U5 cr., Sista câștigurilor 80 cr.. laolaltă 85 ca*.

Recomandă și trimite contra asignație poștale, ori cu rambursa.

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, Cite- 
re, Guitarre, Concert Flaute, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violiuă.
Rugăm a se adresa cătră

Eâr-îides' PSacht,
Boa Agenți locali se caută. sasa 

Corespondeză: ncmțesce, boemesee, ru
sește, franțuzește. g^g 9_ gg MH p i n r 7 pcolector s.’ a.li v 1 IU vj Adresa Telegramei: Ijottoheintze, ffiSndapest.

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 (jecea parte seu a două- 
cjecelea) flă-care Los cu număr diferit cu acelaș preț original. ‘1^Adever!

Neintrecută și în lumea întrega 
mare sensație au făcut

Collecț*ia>Austria 
care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide, numai pentru S O. 
ÎS cr. un ciasot’ssic fSemon- 
tc is’ de aur fason, pentru busunar.

13 Bmeăts S fi. cr.

WIEN, I Graben 15
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

3 ani.
1 etui pentru clasornl- 

cul de aur fason.
1 oglindă de busunar, 

în ramă,
1 ac de bluse aur fason
2 inele imitat de aur cu

brilante simile și 
rubine.

Regulat punctual (pe 36 ore), me
chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile oiselate frumos, sunt 
lucrate din aur numit fason, care nu 
se distinge de aur curat și nu-șl per- 
de lustrul. — Pentru mersul regulat 
al sus numitelor ciasornice, dau în 
scris o garanție de

1 lanț fin_ de aur imitat' I
2 nasturi de inangete .

imitat de aur,
I broșe frumose p.dame.
3 nasturi de camașe im.

de aur, 
I nastur patent p guler, 
1 ac fin pentru cravate,

Toto aceste 15 obiecte splendide 
de bijuterie împreună cu ciașornicul 
de aur fason costă numai fl. 5.75.

Trimitere eu rambursa. La cas de 
necolivenient se restitue banii.

Firma de ciasornice :
ABfr'edl Fsscher, 

843,1-6 Viena I. Aâlergasse Nr. 12.

Colecte ese mostre, conținând stofe de mă
tase, iână, de spălat și Velvets, cu prețuri 
forte reduse, cataEdge speciale de Crăciun, 
cu desenurl de diferite articole fârte frumăse, precum 
Blănării, Jabots, Fâchus, mărfuri de ga
lanterie și jucării etc esecutate de curând, se tri

mite la cerere franco.

BRUDER HIRSCH & COMPi


