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La începutul postului de Crăciun.
Brașov, 15 Noemvre v.

A mai vorbi seu scrie astăcpL 
despre post și ținerea lui, nu numai 
cărturarilor noștri laici, dâr și preo
ților, fără deosebire de confesiune, 
pbte se li-se pară lucru învechit; 
unora p6te se le pară lucru de rîs, 
pentru care e pagubă a mai prăda 
hârtia și negrela.

Cu tâte acestea nu e așa. Ca 
să se convingă cineva, că postul și-a 
avut și-șî are înțelesul seu de-a se 
țină, trebue se ne punem întrebarea: 
ce e postul?

„Postul e înfrenarea poftelor nds- 
tre celor rele“. Prin urmare postul, 
ce-1 mai țin astăc|î creștinii noștri, 
nu e post adevărat, ci numai schim
bare de bucate. Aprâpe tot acolo 
stăm, decă mâncăm bucate gătite 
cu carne, unt și untură, seu decă 
mâncăm bucate gătite cu unt de 
lemn, oleu de in, icre, pesce, raci, 
măsline și altele.

Cumcă primii bmenî au trăit 
multe sute și mii de ani numai cu 
pbme, cu fructe, de cari se produc 
și se găsesc în mare măsură în ră
sărit și în părțile pământului, pe 
unde vor se ne asigure naturaliștii 
că s’au prăsit ămenii, nu sufere în- 
doelă.

Că noi, împreună cu fiii și fii
cele năstre, mai cu dor și mai cu 
plăcere mâncăm fructele, decât căr- 
năriile, o seim și vedem cu toții.

Cei ce cred, că postul e o in- 
stituțiune curat creștinâscă se înșelă 
rău. Postul, seu înfrenarea poftelor 
celor rele, a esistat înainte de Chris
tos*)  și de creștini. Așa, ca să nu 
aducem probe și martori din tătă 
lumea, vom spune, că filosofii greci 
și romani tocmai așa se fereau și 
nu mâncau de loc cămării, precum 
se feresc semidocții și cțilerii de as
tăzi de mazere și facole.

*) Iudei seditionem fecere impuleore 
Cresto. (Pliniu).

Se vedem, decă acei filosofi au 
avut, seu nu causă, de a se feri de 
cămării.

E sigur și nu se pote trage la 
îndoelă, că legumele, fasolea, ma- 
zerea, lintea, merele, perele, prunele 
nu se strică și nu putrefiesc cu lu
nile, ba uscate se pot ține și folosi 
cu anii. Din contră înse, cărnăriile, 
îndată după ce se ia sângele din 
respectivele animale, dau în putre- 
cjiune, se strică și nici cu ghiață nu 
se pot ține așa, ca să aibă gustul 
și dulceța dela început, care dulceța 
singură e nutrităre.

Ca se înțelegem mai bine, cât 
de mare e puterea nutrităre a legu
melor față cu cărnăriile, voiu în
treba : pentru ce bmenii nu mănâncă 
carnea animalelor, cari și ele se nu
tresc numai cu carne? Pentru ce nu 
mănâncă carne de lup, de vulpe, 
vezune, tigru, hienă, rinoceros etc.? 
— Pentru-că carnea acestora nu mai 
are dulceța și puterea nutrităre, pe 
care o au animalele erbivore.

Din contră, pentru ce ne mai 
place carnea de pasări seu galițe, 
carnea de vită, vițel etc?—Pentru- 
că acestea se nutresc cu erburl, cu 
legumi, cu grăunțe, din cari facem 
pânea, mălaiul și draga de mămă
ligă. Cu cât aceste animale se nu
tresc mai mult cu grăunțe, decât cu 
fân și cu erbă, cu atâta carnea lor 
e mai dulce, mai plăcută și mai nu- 
tritore.

De aci se vede, că nu atât car
nea și cărnăriile nutresc pe om, ci 
legumele și grăunțele, din cari s’a 
produs carnea. Cărnăriile sunt nu
mai un estract al legumelor și gră
unțelor, precum spirtul, rachiul, ba- 
zamacul etc. sunt un estract din 
grăunțe, făcut însă pe cale artifi
cială.

Acum, decă nu putem trăi nu
mai gustând și bând estracte alco- 
holice, tot așa nu putem trăi numai 
cu cămării, cari asemenea sunt un 
estract al grăunțelor și legumelor. 
Dâcă e așa. urmâză, că legumele, 

grăunțele din cari se compun buca
tele de post, sunt și remân în vecii 
vecilor mai nutritbre și mai săne- 
tose, decât cărnăriile.

Multe sute și mii de ani au 
trebuit se trecă pănă ce omenii s’au 
dedat a mânca cărnuri. Moise îi 
oprise pe Evrei se mănânce părțile 
dindărăt ale vitelor, er carnea de 
porc li-o oprise cu totul. Tocmai 
așa fac pănă în 4lua de astăc]! toți 
medicii noștri, cari îndată ce ne-am 
stricat stomacul cu cărnuri prea 
multe și grase, ne dau sfatul să pos
tim și se ne contenim dela bucate 
gătite cu carne și cu untură de porc.

Doctorul Paul Vasiciu în scrie
rea sa „Higiena și Sc61a“ și în dis
cursul de recepțiune ca membru al 
Academiei Române ne lăsă scris 
negru pe alb, că: „pânea de grâu 
curat și fasolea frecată dulce, așa 
cum o gătesc țărancele române, aro
mată cu cepă, e cea mai nutritâre 
bucată pentru âmeni pe fața pămen- 
tului“.

Și eu, care am fost și voifi fi 
tot-deuna un aprig propovăduitor al 
învățăturilor de mai sus, doresc și 
am multe cause de-a dori, ca aceste 
învățături, pe cari le-a luat biserica 
creștină dela filosofii greci și romani 
și pe cari le-au ținut multe vecuri 
părinții, moșii și moși de strămoși 
ai noștri, se ia de acum înainte o 
nouă putere și să se ridice la înăl
țimea, la care erau cu 40—50 de ani 
înainte, când o rac|â de libertate 
ni-a adus desfrâul, în care înotăm 
acjl. Nefericit și mult nemulțumit e 
creștinul, care crede, că numai căr
nurile hrănesc și că el e osândit se 
trăescă ca vita, dâcă mănâncă numai 
fructe și legumi. Acestora le aduc 
aminte, că locuitorii munților noștri 
nu mănâncă decât de 3—4 ori carne 
într’un an și cu tâte acestea sunt 
rumeni la față, tari la mușchi și 
trăesc mai mult decât noi, cari ne 
hrănim cu putreefiuni.

Postul îșl are înțelesul său și 
greșesc toți aceia, cari, chiămațl fiind 

a-1 ține și propovădui, îl desprețuesc, 
ba în cfile legate și prescrise de maica 
biserică pentru post, mănâncă încă 
de a fala, prin birturi și localuri pu
blice, mâncări de dulce, vrând prin 
acesta se arate, vecjl Dâmne, cât 
sunt ei de „culți“.

Scriind acestea, nu voiO se stric 
gustul și plăcerea nimănui. Am voit 
numai se spăl pecinginea, ce a or
bit ochii multor creștini de-ai noștri, 
cari s’au molipsit de reformații și 
luteranii compatrioțî, cari cred, că 
decă ar posti, ar pângări legea și 
libertatea predicată de Unsul Dom
nului. In ârba lor credință, unii ca 
aceștia ar stirpi, să pbtă, și rădăcina 
fasolei și a tuturor legumelor, cum 
au făcut nisce lucrători ai mei, cari 
săpând — nu prășind — la cucuruz, 
au tăiat fără cruțare tâtă fasolea, 
câtă li-a venit înainte.

Ajunge, că postul și-a avut șl-șl 
va ave tot-deuna înțelesul seu de-a 
se ține.

Der decă este virtute a-ți sci stăpâni 
poftele și a nu da curs liber la tot 
apetitul spuriu, apoi cred, că e 
timpul suprem să postim și să ne 
înfrânăm dela beutura spirtuoselor și 
dela fumarea tabacului, cari nu numai 
nu ne folosesc, ci, după mărturisi
rea unanimă a tuturor medicilor ne 
strică și ne atacă sănătatea, ne 
scurtă și chiar ne curmă viâța. 
Acesta înfrânare a poftelor trebue 
să ni-o impunem noi de bună voiă 
pentru păstrarea sănătății, pentru 
încungiurarea morții prea timpuriă.

Din parte-mi sunt convins pe 
deplin, că dâcă Românii din Austro- 
Ungaria ar ține post și s’ar înfrâna 
numai 2—3 ani de aceste veninuri 
stricăciose sănătății, ucigătâre de 
vieță și ruinătâre de stare și avere, 
ar ajunge mai curând egal îndrep
tățiți cu compatrioții închipuiți. Da, 
acesta ar fi calea cea mai scurtă 
pentru a fi recunoscuțî ca ceea ce 
am mai fost: națiune politică, având 
aceleași drepturi și îndatoriri cu na
țiunea astăcji domnitore. A>-..

FOILETONUL „GAZ TRANS.u

Povestea mărului.
pice, că erau odată doi omeni, de 

curend căsătoriți, un bărbat și o nevastă. 
Erau tineri și frumoși amândoi și ședeau 
numai amendoi într’o căsuță la marginea 
satului. Era ârna prin Februar, când ples
neau și copacii de frig. Ei ședeau într’o 
sără amăndoi la foc și povestiau, ca tinerii 
de curend luațl, că numai în câșlegile a- 
cele se luară.

— Tu, Flore, dice Mitru, — că așa le 
era numele, — tu Flore, după cum parte 
n’am avut nici unul de părinți cu stare, 
ci din slugit ne-am făcut ce biată avem, 
hăinicele și bucăcidra, noi tot nu suntem 
tare săraci. Un râu e mai mare, că ni-se 
gată lemnele și numai în spate ori cu să
niuța de-a mână cu greu e de adus; chiar 
mie îmi vine tare peste mână, că am fost 
dedat a căra lemne tot cu carul, ori cu 
sania, că n’am slugit la calici. De te în- 
voescl și tu, eu die să tăiăm mărul cel 

mare din grădină, că numai umbră face, 
de ni el cucuruzul nu s’a face în aratul lui 
cât îi aruncă umbra. Din el avem lemne 
pe o săptămână, âr păn’atuncl dor va mai 
muia Dumnedeu focuitul ăsta de frig; ce 
cjicl și tu?

— Ce să c]ic ? răspunse Florea, tu tre
bue să scii mai bine, că doră ești bărbat. 
De gândescl, că așa ar fi mai bine, taie-1, 
că în aretul lui dreptcă, bucatele nu se 
pot face de umbră. Deși fără ceva lisnițe 
îi rău, că vedl tu, oă n’avem numai mărul 
acela, nici un prun, nici un cireș, nimic 
în lume. Ei, și-mi spune mătușa, că mulțl 
lisnițl au fost în grădina asta, când au mu
rit tata și mama de coleră; der de atunci 
e mult, în casă tot Jidani au ședut, apoi 
Jidanii nu pun pomi, ci taie și pe cari îi 
află. Ei au ars grajdurile și pomii, numai 
mărul acesta l’au cruțat, — sămn, că-i 
neam bun de lisnițe.

— D’apoi tu nu i-ai gustat pornele ? 
întrebă Mitru.

— Nu Mitre, nu ’i-le-am gustat, că eu 
am rămas mică la țîță de mama, pănă 
am fost de vre-o 10 ani, m’a crescut mă

tușa Frăsina din Valea dosului, atunci muri 
și ea și am tot slugit pănă acum la Cră
ciun, er după Boboteză ne-am luat și am 
venit aci, precum scii. N’am dâr de unde 
sci, ce pome face, nici n’am întrebat de 
nime. Deci, tu fă cum credl că-i mai bine, 
ori îl taie, or îl lasă. De-1 vei tăia, avem 
lemne din el pe vre-o săptămână, că-i mare; 
de nu-1 vei tăia, i-om vedâ pdmele la cea 
vâră. Lemne îi mai aduoe și cu săniuța, 
îi mai și plăti la cele gazde să ne aduoă, 
ori că ni-or da sania și vitele să ne adu
cem lemne, și la cea vâră să le facem dile 
de lucru.

Așa povestiau omenii noștri, cari erau 
îngroziți de gerul ernei, că nu aveau lemne 
nici vite cu ce să șl aducă, și nici bani nu 
prea aveau, că amendoi fuseseră băiațl să
raci. Ce-i drept, îi drept, ea avea căsuța 
aceea cu grădina, pe care sta, dâr el nu 
avea nici atâta, că nici nu scia de unde 
e. Unii diceau, că-i Rus, a rămas p’aci de 
cend a fost la ei fomete, l’au adus părinții 
în brațe și l’au lăsat la o babă. Baba l’a 
crescut pănă a fost de 5 — 6 ani, atunci a 
murit, er Mitru rămase pe ulițele omenilor.

Neamurile babii împărțiră ce biată 
rămase de babă, der lui Mitru nu-i făcură 
parte. Când a fost el ca de 8—9 ani, îl luâ 
un om la miei, apoi la oi, în urmă slugi 
când la unul, când la altul, pănă s’a făcut 
cât omenii. La asentare nu-1 strigară ni- 
căirî. Harnic de lucru era, der și ușurel, 
că simbria o scotea Duminecile cu țîrăita, 
acjl 1 fl. mâne altul; banii îi bea ou fe
ciorii, âr când venia Crăciunul, se tredia 
cu hainicelele. Dăcă și cel din urmă stă
pân i-ar fi dat simbria cu țirăita, cum cerea 
el, atâta ar fi avut și când a luat pe 
Florea, hainele de pe el și un rend nouă 
nouțe, mai mult nimica. Dâr acela nu i-a 
dat pănă la Crăciun mai nimica ■ și așa 
avu cu ce face nunta și să cumpere și un 
purcel gras de tăiat.

Ea avea căsuța aceea și bani cruțați 
din slujit vre-o 80 fl., cari erau la popa 
spre păstrare, și la cari nu voia a se în
tinde până în primăveră, numai decă i-ar 
căde o fărimă de loc să iee, că loc la 
câmp nu avea.

Acum el ar fi dis bucuros cătră ea 
să scotă 2 3 fl. dela popa să cumpere



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 257—1895

Revista politică.
In cele din urmă, după ce trei săp

tămâni întregi matadorii oposiționall ai 
dietei au ținut vorbiri lungi în contra gu
vernului Banffy, s’a încheiat desbaterea 
generală asupra budgetului. Bate la ochi, 
că la acâstă desbatere au luat parte, afară de 
doi miniștri, numai vreo șâse vorbitori dintre 
oei mai neînsemnați. Acesta vrâ să 4’°^, 
că Banffy lasă pe cei din oposițiă să vor- 
bâscă, dâr el tot va face ce va voi.

Și totuși nu va merge luorul așa de 
neted pentru Banffy. Szapariștii, Aponyiștii 
și Kossuthiștii îi dau mult de lucru și a- 
cum vor să împedece mersul regulat al lu
crărilor dietei prin lungirea vorbei (obstruo- 
țiune), decă ministrul președinte Banffy 
nu se va lega înaintea dietei sărbătoresoe, 
că n'are de gând a face alegeri noue la pri
măvară pe temeiul listelor electorale falsi
ficate din anul acesta.

E vorba de-o alianță între tote par
tidele oposiționale, neluând afară nici pe 
cei din ceata lui Szapary, ou soop de a 
răsturna pe Banffy, oum au răsturnat odi- 
nidră pe Tisza.

Sa incâroă și Kossuthiștii să se îm
pace și să se unâscă erășl într’o partidă, 
dâr merge cam greu cu învoiala. Din par
tida lui Szapary au eșit, patru deputațl în 
frunte cu Tibad, cari acum vor să între în 
câta lui Apponyi.

Gumcă oposițiă voeșee să facă încur
cături guvernului prin aoeea, că lungesce 
în adins desbaterile budgetare, s’a dovedit 
și prin discuțiunea oe a provooat’o prin 
propunerea de a se aduce o lege deosebită 
asupra organisaril și activității ncur{ei regale 
ungurești". Se înțelege, ca Ugron și Appo- 
nyi eu rămas în minoritate cu propunerea 
lor, dâr în ședința de erl su venit cu alta 
și așa va merge, nu șoim până când. Sco
pul este, oum 4lseram> oat mal grabnioa 
răsturnare a cabinetului Banffy.

*

In situățiunea esterioră nu s’a schim
bat nimic. Despre evenimentele din Turcia 
raportăm la alt loc, aici vom spune nu
mai, că din nou s’a isoat o neînțelegere 
între Sultan și marile puteri. Acestea au 
cerut adecă dela Portă, ea să încuviințeze 
printr’un ferman, că pe lângă corăbiile de 
stațiune, ce le au puterile în Bosfor să 
mai pdtă trimite aoolo fiă-care înoă câte o 
corabia. Guvernul Sultanului se impotri- 
vesce, der în cole din urmă totuși va tre
bui să-și dea învoirea.

*

Ministrul președinte italian Crispi a 
declarat în camera din Roma, că Italia 
a trimes flota sa în Orient, dâr acesta flotă 
nu este în servioiul nimănui. Cele șese pu
teri sunt acuma înțelese. Putem, <Șioe, avă 
încredere, oă pacea nu va fi turburată, der 

decă din nenorocire s’ar întâmpla alt-fel, 
Italia va soi să păzâscă drepturile sale.

Evenimentele din Orient.
DepeșI sosite în dilele din urmă din 

Oonstautinopol anunțau, că din nou a is- 
buonit neînțelegere între marile puteri ou 
privire la premergerea lor solidară față cu 
evenimentele din Turcia. Mai alee se afirma, 
că Rusia nu se învoiesce de loc cu planu
rile celorlalte puteri. Astăcjl înoă nu se scie 
cu siguritate cum stă ou raporturile dintre 
puteri, una însă se observă, că adeoă tur- 
burările din imperiul otoman întru cât-va 
au mai încetat, și în fine totuși e de spe
rat, că guvernului turcesc după multe opin
tiri îi va succede a restabili, măcar în 
parte, ordinea.

Sultanul a luat hotărîrea de-a trimite 
o comisiune în Macedonia, care să se in
formeze asupra dorințelor poporațiunei de 
acolo, privitor la reformele oe vor fi de in
trodus,

Din Erserum sosesc scirl. oă în 27 o. 
din nou s’au inscenat aoolo masacre. Au 
fost omorlțl 5 Armeni, âr 7 au fost greu 
răniți.

Pe basa datelor de pănă acum numă
rul Armenilor câdufl jertfă turburărilor din 
orașele anatolice se urcă la 15.000. GâțI 
au fost omorîțl pe șesurl, câmpii și prin 
sate, nu s’a putut constata pănă acum. Ce 
se ține de pagube în averi, acestea con
form datelor englese, treo peste 10 milione 
punți turoescl. Afară de acesta domnesce 
mare miseriă și fomete în districtele Tra- 
pezunt, Erzerum, Bitlis, Van, Diarbekir, 
Azis, Sivas și Aleppo.

La mârtea contelui Taaffe.
Erl înainte de amecjl la 11 dre a ră

posat contele Taaffe în castelul său dela 
Elischau.

Contele Eduard Taaffe, ministrul-pre- 
ședinte de odiniără austriao, a fost descen
dentul unei familii, care a imigrat în Aus 
tria din Irlanda. El sa născut la a. 1833, 
și a fost orescut împreună cu archiducele 
de atunol și împăratul de astă-cfr al monar- 
ohiel ndstre. La a. 1857 a intrat in servi
ciu de stat și a ocupat demnități înalte. 
La a. 1867 a fost numit ministru de aș
terne, âr după retragerea lui Auersperg, 
miuistru-președinte austriac, pănă la 1870. 
A fost apoi numit a doua oră ministru- 
președinte la a. 1879, în care calitate a 
funcționat 14 ani.

Etă oe scria 4iarul »Politiku, din 
Praga mal dilele t.reoute când contele Taaffe 
se lupta cu mortea :

„Simțimentul omenesc fără voia se o- 
presce în ast-fel de momente înaintea por
talului morțil; fiecine pote înțelege durerea, 
oe-i coprinde pe membri familiei, când se 
văd în pericolul de a’șl pierde capul. Dâr 

vieța cu pulsarea el caldă trece fără milă 
peste durerea singuraticilor indivifll, și îșl 
pretinde dreptul, fără de-a lua în conside
rare ceroul restrîns, care încungiâră patul 
de morte, de asupra căruia se așâ4ă um
brele negre ale morțil.

„Numele și viâța lui Taaffe sunt prea 
strîns legate de istoria mal nouă a Austriei, 
decât ca sortea lui să nu nască compăti
mire generală în tot looul, unde omenii se 
interese4ă de sdrtea acestui stat; și decât 
să nu se nască întrebarea că ore ce a fost 
aoest bărbat de stat pentru Austria?

„Contele Taaffe a cunoscut mal bine 
conglomeratul acesta de țări și popore, ce 
se numesce Austria, de cât cel mal mulțl 
din antecesorii săi, mal bine de oât Sohmer- 
ling și toți miniștri, cari sub Auersperg I 
și II au condus destinele acestui stat. Taaffe 
a pătruns firea Austriei si și-a câștigat 
convingerea, că pe calea centraUsărei, a ger- 
manisarei și a asuprirei poporelor negermane, 
nici odată nu se va pute ajunge la consolida
rea Austriei11.

Ast-fel numitul 4iar continuă enume
rând fasele prin care a treout Austria sub 
conducerea lui Taaffe și înoheiă d’°end, că 
poporul boem îl va păstra răposatului conte 
o amintire simpatioă.(

Alexandru Odobescu f

Sâmbăta, trecută a răposat în 
Bucuresci Alex. Odobescu renumitul 
literat român, profesor de Univer
sitate și archeolog, fost ministru de 
culte și ministru plenipotențiar al 
României la Paris.

Eta cum aprețieza un diar de 
dincolo „Țera“ activitatea literară a 
acestui bărbat:

Aleosandru Odobescu a ilustrat țâra 
cu atâtea mărgăritare, care vor rămânea 
pururea mărețe și vor face admirația ge
nerațiilor viitore. Meritele unui Odobescu 
sunt meritele unui uriaș, pe care cei pre- 
sențl cu greu pot să-l prețuâscă după drâpta 
lui valore.

Cele trei volume de scrieri, „Literare 
și Istorice11 pe cari răposatul ni-le-a lăsat, 
vor face vecinie fală literaturei ndstre, și 
se vor impune tuturor cari au în ei un 
grăunte de simț estetic și de cunoscință 
literară.

Pe când literatura românâscă rătăcea 
nesigură printre producțiile ofilite ale ce
lor cu franțuzismele, italianismele, etc. pe 
când prosa literară era sarbădă și fără mie4, 
atunci a venit, Odobescu și ca un archeo
log a desgropat graiul cronicarilor stră- 

; vechi, limba bogată și curgătore a Româ
nului și ne-a dat acele nestimate de orbi- 
tdre frumsețe, care strălucesc în Duvelele 
lui și mai ales în acea poveste a Bisoccea- 
nului, vânător, care va sluji de-a pururea 
ca o oglindă a graiului bătrânesc, pe care 

uncheașul sfătos îl lasă moștenire copii
lor săi.

Eduard Griiber în „Stil și Gândire" 
dă stilului lui Odobescu cerințele desăvîr- 
șitului. In adevăr, până la el, o așa desă- 
vîrșire a stilului nu s’a mai vă4ut. Rar 
scriitor, chiar din cei moderni, care să 
aibă talentul neprețuit de a-șl modula sti
lul după diferitele situații interne și es- 
terne ale eroilor lor, așa după cum l’a mo
dulat Odobescu.

Scrierea plină de umor și în care se 
desvălue multele cunoscințe ale autorului, 
glumețul „Pseudochinigheticos4 va rămânea 
în literatura românâscă merefi frumosă, 
mereu strălucitdră, mereu bogată ca limbă 
și curgătore ca stil.

Luni la 3 bre p. m. a fost în
mormântarea lui A. Odobescu la ci
mitirul Șerban-Vodă. Intre coronele 
așe4ate pe sicriu a fost una dela Aca
demia Română, una a facultății de li
tere din Bucuresci, una a artiștilor ro
mâni etc. Discursuri au rostit d-nii 
G. Tocilescu în numele Academiei 
Române; Ionescu-Gion în numele fa
cultății de litere, St. Velescu în nu
mele artiștilor români, er un elev 
al scblei normale superidre a rostit 
o scurtă vorbire depunend și o co
ronă.

SCiRtLE O9LE9.I
— 18 (30) Noemvre.

0 serbare a învețăeeilor meseriași 
din Brașov. Frumdsă și înălțătdre a fost 
serbarea anunțată pe Dumineca trecută din 
partea Comitetului „Asooiațiunei pentru 
sprijinirea învățăceilor și sodalilor români 
din Brașov". Un parastas s’a serbat, mai 
întâiu, în biserica română din Grdverl in 
smintirea marelui binefăcător al elevilor 
meseriași români Mihail Stroescu, la care 
între alții au luat parte membrii comite
tului în frunte ou președintele Asociațiunei, 
și mai mulțl ucenici. In frumosa predică 
ocasională rostită cu acâstă ocasiune din 
partea d-lui protopop, B. Baiulescu, d-sa 
arătâ meritele fericitului Stroesou, oare a 
făcut atâtea daruri frumâse, atât în Ro
mânia, cât și Asooiațiunei meseriașilor ro
mâni de aici. După ame4l la 2 ore ne adu
narăm într’una din șalele gimnasiului ro
mân, ce era împodobită cu portretele în 
oleu, mari și fruindse, ale fondatorului 
Stroescu și Boției sale Elisa. Aoi aveau să 
se împarțe învățăceilor români mai lipsiți 
haine din fundațiunea lui Stroesou. înainte 
însă de-a procede la împărțirea haine’or, 
zelosul președinte al Asooiațiunei, d-1 N. 
Petra-Petrescu, adresă elevilor o vorbire 
plină de învățături frumdse și forte potri
vită, în care arătă în oolorl vii însemnă
tatea b’nefacerei marelui Român Stroescu, 
care a voit să ajutore sporirea meseriașilor

Și ridică toporul, dâr — minune! Atunci 
au4i un glas, ca și când ar veni din vâr
ful mărului: „Stai! să nu cutezi cumva să 
mă tai, că ’ți tai norocul!"

Și se înfiora Mitru și-i că4u pipa din 
gură de spaimă, și toporul din mână încă-i 
că4u și-și ridică în nescire căciula de pe 
cap și-și făcu cruce gândindu-șl : Domne 
miluesce-ne! Dâr de 4is nu putu 4^°® nici 
un cuvânt.

încet cu încetul se desmeteci, îșl luâ 
toporul și pipa și se duse îndărăt. Când 
era pe pragul casei se mai uită odată la 
măr, er la urechi îi sunau tot vorbele: De 
mă tai, îți tai norooul. Când fu în casă, 
era galbin ca câra. Fldrea se uita la el 
mirându-se, apoi îl întreba: Dâr ce ești 
așa galben? Dor ți-s’a întâmplat ceva?

Er el îi spuse întâmplarea din fir în 
păr și-i spuse și aceea, că n’a tăia mărul 
pentru cât bine-i în lume, chiar mere pă
durețe de-ar face.

Peste câteva 4*1®  scia satul de 
pățania Ini Mitru, și mergând vestea până 
la Moș Popa, a cărui grădină mare mergea 
cu fundul de da pe grădina lui Mitru, 

lemne, der îi era și nu sciu cum pe la 
nas, deci îșl puse carul în petrii să taie 
mărul din grădină. Că din banii ce-i că
pătase cu jocul miresii, Fldrea cumpăra 10 
mierțe de cucuruz, 1 mierță de fasole și, o 
purcelucă cu 4 fl. Niveau deci lemne, și 
Mitru, și puse ochii pe măr.

Diminâța după ce mânca mămăliguța 
cu costițe de porc, îșl aprinse pipa, îșl 
trase mănușile cele de pănură pe mâni, luâ 
toporul de sub laviță și merse ață la măr. 
Era chiar în mijlocul grădinei. Omătul era 
mai de un stat de om, âr crengile mărului, 
înoărcate de omăt, erau chiar pănă jos la 
pătura cea albă.

Străbătu Mitru până lângă măr, prin 
cel omăt mare, cum străbătu, dâr printre 
crengi, să se apropie de trupină, ba să 
mai pdtă. Cârcă pe ici, cârcă pe dincolo, 
nu pote și pace, că crengile de jur împre
jur erau până la fața omătului, ba chiar 
îngropate în omăt, și omătul înghețat în 
giurul lor.

Atunci îi plesni lui Mitru în minte, 
de ce am eu toporul la mine, să nu-mi 
pot face cu el loc pănă lângă trupină ?

acesta chiămâ pe Mitru și soția lui la el, 
și-i 4*se : Fiiule, am au4it și eu svonul, 
ce-i prin sat; unii cred, că măru-i nesdră- 
van, el ți-a 4* s» c& de-1 tai îți (ai norocul, 
alții ored, că cel necurat ți-a strigat vor
bele acele, și că el e sub rădăcină măru
lui; alții spun alte bazaconii, der uite fă
tul meu, adevărul:

Când mergeai tu cu toporul pe umăr 
la măr, eu eram la claia cea de fân din 
fundul grădinei; mă gândiam, că ore să 
încep claia ceea, ori pe una dela șură. Eu 
ți-am gâcit gândul, că adecă tu vrâi să 
tai mărul, și ți-am strigat: De-1 tai, îți 
tai norocul! Și ție ți-s’a nădărit. că din 
mvr ai au4it glasul. Ai făcut bine, că nu 
l’ai tăiat, și uite de ce: Măr, să facă mere 
scumpe ca acela, nu-i în tot satul. Voi nu 
scițl, dâr sciu eu. Jidanii ce se duseră 
acolo le culegeau cu mâna, măr de măr, 
și le vindeau pe bani scumpi. Apoi cât e 
de mare, face in alt an și 40 și 50 de 
mierțe. Și face mai în tot anul. Și mierța 
de mere de acele se vinde atunci tomna la 
cules cu 2 fi., că-s frumdse și bune și se 
țin până la Pascl. Eu am câteva mere de 

acele, mi-a dat Jidanul o mierță întregă 
astă-tomnă, âtă, vă dau câte 2 la fiă-care, 
să scițl, că ce comoră aveți voi în grădina 
vostră.

Așa le spuse Moșu Popa. Er ei se 
bucurară forte, sărutară mâna d-lui părinte 
și-și luară rămas bun dela el, făgăduindu-i, 
că vor griji de pomul acela.

Așa și făcură, îl grijiră, ca nu cumva 
să ’i se întâmple ceva, âr primăvâra îngră
diră grădina omenesce, ca să nu pdtă stră
bate la mărul lor cel scump capre, ori 
vite. Dâr și avură fericirea de a se bucura 
de rodele lui. Că primăvâra înflori ca un 
struț, care-i mai frumos, apoi făcu mere 
multe—multe și creșteau ca din poveste. 
Și grija Mitru de ele, dormia tot sub măr, 
ca nu cumva niece prașcăi întrecuțl să le 
dobore, și veni tomna.

Odată, cam pe la Sân-Mihaifi, când 
prind omenii a culege cucuruzele, chiămâ 
Moș-Popa pe Mitru la el și-i 4is® : Mă 
Mitre, a sosit vremea să mai și capeți 
ceva pentru ostenâla ta de o vâră, ce ai 
pus’o grijind mărul. Aci a venit un domn 
din țerl depărtate, ei adună mere și le 
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harniol în eînul națiunei nostre. Arăta apoi 
prin esemple praot’oe, ce mare avere este 
pentru un om cunoscerea temeinică a unei 
meserii, cu care își pote faoe stare și avere 
în mod cinstit ori unde ar fi. După scâstă vor
bire frumosă, urmă împărțirea hainelor în
tre uoenioii mai lipsiți. S’au împărțit între 
72 elevi: 26 roourl, 15 părechl pantaloni 
și 30 părechl cisme. Bucuria celor ajuto
rați era mare, dâr, durere, numărul celor 
nemângăiațl era aprope la 200. Unde și 
când se vor alia ore inimi nobile, ca a lui 
Stroescu, cari să-și aduoă aminte și de 
aceștia ?!

Fondațiune. D-l canonic din Lugoș 
Andreiu Liviu Pop a întemeiat o fondațiune 
de 3000 fi. pentru ajutorarea cu stipendii 
a tinerilor studențl români gr. cat. din die- 
cesa Lugoșului. Disposițiumle privitore la 
administrarea aoestei frumose fondațiunl 
încă nu le cunâscem.—Nu înțelegem, cum 
se face, că ministrul ungureso de scole 
Wlassios, după oum vedem din foile ungu- 
rescl, 8’a simțit îndemnat să-i esprime mul
țumită d-lui canonic pentru îutemeiarea 
acestei fondațiunl.

— o—
Reuniunea femeilor române din Bra

șov, care e cea mai vechiă între reuniunile 
românescl de acest fel, și-a ținut adunarea 
generală în 19 Novembre n. c., ou care 
ocasiuue s’a raportat, că în anul scolastic 
curent numărul elevelor cu plată din inter
natul reuniunei a crescut dela 20 la 26, âr 
gratis sunt primite în internat 5, cu totul 
așa-dâră sunt în internat 31 eleve. Averea 
reuniunei cu finea lui Octomvre a. o. a fost 
de 40)588 fi. 45 cr., adecă mai mult cu 
1511 fi. 90 cr. ca în anul trecut. Raport 
amănunțit vom publica în săptămâna viitore.

—o—
Fraternisare între Frances! și Ruși. 

Orașul Brest (port franoes) a dat admira- 
lului ruseso Karagueras și oficerilor de pe 
corăbiile rusescl, cari au ancorat acolo, un 
dejun strălucit. S’au făc.ut ovațiunl mari 
ospeților ruși. Admiralul Karagueras a toas
tat pentru Francia, care se bucură de sim
patiile Rusiei.

—o —
Societatea pressei în Bucuresci și-a 

redeschis Joia trecută clubul ei din Strada 
Domnei, palatul Național. In regulamen
tul votat de adunarea generală s’a hotărît 
ca afară de membrii să fiă admise ca visi- 
tatorl și persoue străine de societate. Visi- 
tatorii nu vor plăti nici taxă de intrare, 
nici cotisațiunl. •

—o—
Falsificatori de banî. Se sorie din Va- 

radia, că acolo a fost prinsă o bandă de 
falsificatori de bani, între oarl sunt compro
miși și mai mulțl membri ai primăriei. Sunt 
prinși 100 de locuitori bănuițl în acâstă 
afacere, cari în cea mai mare parte ar fi 
Români. Banda se (jice, că are legături pe 

la Verșeț și Biserica-albă. De urma ei a 
dat un serg°nt de gendarml, care, îmbră
cat în haine civile, a întrat în oasa, unde 
era mașina de făcut banii. S’a făcut, că 
vrâ să oumpere mașina. Proprietarul se în
voi să i-o vândă pentru 200 fi., ca probă 
a și făcut înaintea lui o coronă, dâr după 
ce a isprăvit lucrul, a fost prins. Așa s’a 
descoperit banda.

— o—
Iernă grea. Semnele de pănă acum 

arată, că vom ave anul aoesta o iârnă 
grea. De 8 cjile avem cale bună de saniă, 
de erl începând ninge ârășl mereu, așa că 
zăpada e forte mare.

—o —
Numire. Ministrul de comerciu a nu

mit pe d-l Pompeiu Hossu inginer in Olușiu, 
inginer suprem.

— o —
La d-l notar public reg. din Abrud, 

Mihaiu Cirlea, e vaoant și sub favorabile 
condițiunl se pote ocupa un post de can
didat său substitut de notar public. Se 
avisâză despre acesta juriștii români cel 
puțin cu un rigoros, advocații români și 
judii români pensionați.

— o—
Mnsica militară va concerta mâne 

sără la otel „Europa“. Intrarea 20 cr. Pro
gramul, oonstătător din 12 puncte, conține 
și vre-o trei piese românescl frumose.

NECROLOG. Subscrișii ou inima sfâ
șiată de durere anunță trecerea din viâță 
a iubitei : lor mamă, socră, soră, bună și 
mătușă Ana Damian, soție de preot, — 
văduvă, oare în etate de 64 de ani, Joi în 
28 Noemvre 4 ore diminâța după un morb 
scurt dâr greu, împărtășită ou sântele taine, 
a adormit în Domnul.

Rămășițele pămânu-scl am scumpei 
defuncte după îndeplinirea ritualelor bise- 
ricescl gr. ort. s’au transportat dela locu
ința fiicei răposatei, Octavia Mazzuohi, 
Vineri în 29 Noemvre 9 ore a. m., er 
actul îmormentărei s’a săvârșit dela casa 
proprie din Zlatna în aceeași di L 3 ore 
p. m. — Fiâ-i memoria eternă!

Alba-lulia, 28 Noemvre 1895.
Simeon Damian advocat, Victor Da

mian proprietar, Vasile Damian protopop, 
Octavia Mazzuuhi n. Damian, ca fii. Joe 
Damian u. Oiurcu, Silvia Damian n. Albmi, 
Aurelia Damian n. Cepes, văd. Elisa Da
mian n. Muntean, oa nurori. Augusto Maz- 
zuchi architect, oa ginere. Elena Pop, soră. 
Aron Pop consilier montan, ca cumnat, 
Joe, Iliana, Ana, Septimia, Alma, Vasile, 
Vaier, Aurora, George, Vasile, Elena, Oc
tavia Damian ; Marietta, Augusto, Ludovic, 
Dora, Eugenia Mazzuohi oa nepoți și 
nepote.

*
loan Buhescu din Ineu, fost învățător, 

notar diplomat, aespre care ni-se sorie, că 

a fost unul dintre cei mai aprigi sprijini
tori ai căușelor române, a răposat în 16 
Nov. o. lăsând în doliu pe întristata sa 
soțiă Saveta cu fiica sa Maria măr. Igna, 
fiiul Terențiu când, de pădurar, Avram 
Igna învățător și numărose rudenii. — 
Fiă-i țătîna ușâră!

Convocare.*)

*) Acâstă convocare ni-s’a comunicat 
prin telegraf. Red.

Pentru reorganisarea clubului 
comitatens român invit pe membrii 
comitetului a se înfățișa în 3 De- 
cemvre st. n. a. c. după ambiți în 
Zelau.

Cehul Silvaniei, 30 Nov. 1895
Pop de Băsescl.

Ulembrii Asociațiunei transil
vane din Despărțământul I (Brașov) sunt 
în present următorii:

1. ) Membri fundatori, cari au plătit 
odată pentru tot-deauna câte 200 fi. : 
Diamandi I. Manole comerciant, Axente 
Severu, proprietar.

2. ) Membri pe vieiă, cari au plătit 
odată pentu tot-dâuna câte 100 fl.: loan 
Petrie protopresbiter, Simion Damian ad
vocat, Valeriu Bologa director de bancă, 
Andreiu Bârsan profesor, Ludovio Roman 
căpitan în pens., Ioan Bran de Lemeny 
căpitan suprem în pens., toți din Brașov. 
Radu Popea, preot în Satulung și Toma 
Bârseanu preot. în Dârste.

8.) Membri ordinari, cari plătesc câte 
5 fi. în fiecare an: Camera comercială, 
Bartolomeiu Baiulescu protopresbiter, Nic. 
Șuștaifi, Ars. Vlaicu prof. Ieronim Barițiu 
funcționar de bancă, Andrei Lupan măcelar, 
Iordan Muntean, G. B. Popp comerciant, 
D. Stănescu comerciant, Dr. Aurel Mure- 
șianu dir. „Gaz. Trans.Sterie Stinghe, 
Miehail Stănescu comerciant, N. Petra Pe
trescu, Iosif Maxim prof., P. Nemeș notar 
public, N. I. Ciurcu librar, Petru Zănescu 
comerciant, L. Nastasi prof., Ioan Aron 
învățător, Z. Butnariu învățător, Dr. Ios. 
Blaga prof. D. D. Muntean comerciant, 
Ios. Pușcării! advocat, Nic. G. Eremia 
comerciant, Nic. Bogdan prof. Baptist Boiu 
prof., Dr. Ioan Bunea prof., Pompiliu Dan 
prof. Nic. StrăvoiQ adv., Alexe Moldovan 
comptabil, Gregoriu Maior redactor, loan 
Burduloiti comerciant, Nicolae PopovicI 
profesor, Victor Popescu advocat, George 
Navrea. G. Chelarihprof., Vas. Voina prot., 
V. Onițiu dir. gimn. și un anonim, — toți 
din Brașov. loan Broju capelan în Dîrste, 
Alexiu Frateșiu preot, Irodion Frateș învăț. 
George Ludu preot, Ștefan Popoviciu 
învățător, —toți din Preșmer; Toma Fra
teșiu preot în Baclfalău, Nicolae Frateșiu 
preot în Sânpetru, Ios. Comanescu preot 
în Codlea, N. Băzărea comerciant în Tur- 
cheș ; George Moroian și G. G. Nica 
Popu din Satulung.

4.) Membri ajutători: Ioan I. Petrie. 
Ariton I. Petricu, Mateifi Jiga, Dumitru 
Haller, C. Mușlea, N. Navrea. I. Prișcu, 
I. Dușoiu.

Cu ocasiunea adunărei generale din 
cjilele trecute, ținută în Feldidra, au mai 
fost inscrișl următorii membri noi:

Membri ordinari cu câte 5 fl. d-nii: 
loan Popea profesor, George Șierban 
proprietar, Andreiu Bidu comerciant, Va- 
silie Bidu comerciant, Ianou Spuderca 
comerciant, I. Dariu învăț., D-ra Maria 
Bogdan profesoră, — toți din Brașov. 
Ioan Stan, măoelar în Feldiâră; I. Iliescu 
învăț. în Codlea și Biserica română gr. or. 
din Codlea.

Membri ajutători cu vot decisiv la 
adunările despărțământului, plătind taxa de 
câte 1 fl. cu ocasiunea ooleotei de 1—10 
cr. făcute prin Agentura din Feldiora: Io
sif Miou preot, loan Stan măcelar (tot-oda- 
tă și membru ordinar), Biserica română 
gr. or., Ștefan Taus învăț., Ios. Morariu în
văț., I. Buour Morariu învăț., Elie Răuceanu 
învăț., George Rusu sen., George Silives- 
tru Pîlția, George Avram Taus, Idn Vlă- 
dăreanu, croitor, — toți din Feldiora, și 
Idn Petrio, protopop în Brașov (tot-oda- 
tă și membru pe viâță). Prin Agentura din 
Herman s’au însoris următorii membri aju
tători: Aleosandru Dogariu preot, Ioan 
Toma învăț., Andreiu Nan și Silvestru 
Bârsan, — toți din Herman. — Prin Agen
tura din Zizin: Toma Giurgiu, preot.

Din Săcel: Nic. Lepedean învăț.; din 
Măeruș: A. Măerușan preot și A. Măeru- 
șan înveț.; din Rotbav: I, Leuoesou preot 
și G. Radu seu.; din Crisbav: I. Marin 
preot, I. Schiopu înv.; din Ghimbav: I. 
Mețianu înv.; din Brașov: Const. Lacea 
oand. prof.; din Râșnov: I. Teculescu 
preot, G. Ilie, I. Oțelea și A. Stănicel, 
comercianțl. (Membrii din Codlea au plătit 
câte 2 fl.)

Cu totul se află așa-der în acest des
părțământ : 2 membri fundatori, 8 pe viâ- 
ță, 60 ordinari și 22 ajutători. Total 92 
membri cu vot decisiv.

Toți acești membri au plătit taxele 
pentru anul 1895.

Cestinni școlare.
Ucurișiu, Noemvre 1895.

In Nr. de Duminecă 35 din acest an 
al prețuitului rliar „Gaz. Trans.“ s’a pu
blicat o corespondentă despre decurgerea 
adunării generde a învățătorilor din dis
trictul Consisturiului oradan, în oare între 
altele d-l corespondent nu e mulțumit ou 
participarea Învățătorilor din traotul Beliu, 
mai adăugând, că tote despărțămintele și-au 
ținut adunanie lor afară de al Deliului.

Este adevărat, că puțini învățători 
din tractul Beiiului an luat parte la adu
narea generală învățătorâscă, causa este 
depărtarea cea mare de locul central, așa 
oă nici un despărțământ nu e în așa mare 
depărtare, fiind drumul atât de greu și ne- 
îndămânatec.

duce în țâra lor. Cum trecea prin satul 
nostru cu căruța, să mergă în săsime după 
mere, a văcjut și pomul tău cel încărcat și 
mi-a lăsat vorbă, că dâcă vrei să le vindl, 
el mâne pe la amiatjl e aici; ce dicl, vin- 
de-i merele de pe el ?

— D’apoi cum să nu le vend, domnule 
părinte, numai nu sciu plăcâ-i vor, că sunt 
tari ca pietra, vefll d-ta cât se văd de fru- 
mose și de lăcomose, dâr de mi-i crede, 
eu nici unul n’am putut mânca, par’ că 
nu-s de un neam cu cele ce ni-le-ai dat 
d-ta astă-ârnă.

— Așa-i, Mitre, acum sunt tari ca piâ- 
tra, dâr chiar de aoeea sunt mai scumpe, că 
se pot țină pănă la primăvâră; i-or plăcâ, 
Neamțului, le cunosce el și ți-le-a plăti 
omenesce.

** *

A doua di, când s’apropia de amâcjl, 
se opri înaintea casei lui Mitru o trăsură 
și în ea Moș-Popa și doi domni streini. 
Mitru cu Florea erau acasă, le deschise 
porta și intrară cu trăsura înlăuntru.

— Țl-am adus cumpărători la mere, 
Mitre, dise Popa.

—D’apoi bine ai făcut, părinte, Dum
nezeu te țîie — răspunseră Forea cu Mitru 
de-odată. Placă-vă în căsă ori în grădină.

— Vom merge în grădină, Fldre, să 
vedem mai de aprope merele, dise Moș 
Popa.

Și intrară în grădină și căutară Nemții 
merele, âr unul din ei clise „gut“, și Mitru 
înțelese, că „gut“ nu pote fi rău, și deteră 
la târg și vându merele de pe măr cu 
mierța, câte mierțe vor fi de mere culese 
cu mâna, de atâtea ori să capete câte 2 
fl., âr cele ce vor cădâ jos, să rămână lui 
Mitru, dâr și el și nevasta să dea ajutor 
la culesul merelor.

Și se apucară bărbătesce de cules. 
Nemții mai aduseră patru culegători și se 
puseră jur împrejurul mărului și culeseră 
bărbătesce. Fiă-care avea o traistă de a 
grumacjl cu baiera îndărăpt, cât traista 
sta dinainte și cu mâna luau merele de pe 
măr, tot măr de măr, și le puneau în 
traistă, âr traista, care cum și-o umplea, o 
deșerta în saci mari de câte patru mierțe. 

Când sacul era plin, îl puneau cu băgare 
de sâmă pe carul popii, care venise să 
ducă merele Nemților pănă în satul vecin, 
unde aveau magazin, și de unde le pache- 
tau și trimiteau cu trenul în țâra lor; și 
după ce nu mai ajungeau de jos, se ur
cară pe scaune, apoi pe scări și în urmă 
șe urcară în măr sus. Și umplură 25 de 
saci de mere culese ou mâna, și ca 3 saci 
culese Mitru cu Florica de cele ce cădură 
pe jos și și-le puseră bine să le aibă când 
vor fi bune.

Și le-au dat Nemții pe mere de 25 
de ori tot câte 6 fl. adecă 150 fl. și le-au 
spus: grijițl mărul acesta, că e pom scump, 
și vedeți de mal crescețl mulțl meri din 
neamul mărului acestuia, că numai rar că
pătăm așa bun fel de mere.

Mitru cu Florica se uitau uimiți la 
grămada de bani, ce le venise din se
nin, ca de pomană. Eră preotul le dise: 
Verii, Mitre, că-țl tăiai norocul, de tăiai 
mărul acesta, căci el este o comoră, care 
de-i lua-o odată, mai nici un folos nu ai; 
de-i lăsa-o și griji-o bine, ți-a da camătă 
bună în tot anul, câte clile vei ave; ba, 

de-i fi cu minte, și copii de copiii tăi pot 
trage carnete din comoră acâsta, numai să 
o scie griji.

Acum văcju Mitru, ce comoră mare 
zace în mărul acela, comoră, de care nici 
el, nici nevasta lui nu visau măcar.

Mulțămiră deci lui Moș-Popa de în
vățătură, și povățuițl de el, cumpărară pe 
banii câștigați atat de ușor, pământ, îșl 
măriră grădina, o umplură de pomi tot din 
cei mai aleși și trăiră dile multe și bune.

La multă lume a spus Mitru povestea 
lui cu mărul ; multă lume luă pildă din 
pățania lui cu acel măr, și în scurtă vreme 
satul întreg fu plin de meri, și lumea prinse 
a nu mai cjice satului aceluia altcum, de
cât „Mărul'1 și așa se numesce pănă în 
diua de acjl, de alt nume nime nu scie. 
Cine nu crede, mergă numai în Bănat și 
intrebe unde-i satul acela, la care-i <jic 
„Mărul“ și toți l’or îndrepta.

lleteag, 3 Oct. n. 1895.

I. Pop Reteganul.
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Dâr se va (jiee, că învățătorii trebue 
să fiă zeloși, pătrunși și eonsoii de chiă- 
marea lor. Cuget însă, că nu voiu eși afară 
din marginile bunei ouviințe, oând cutez a 
afirma, că învățătorii acestui tract nu stau 
îndărătul altor despărțăminte în privința 
acâsta. Ei încă iau parte la adunările des
părțământului lor, ca și toți alții din alte 
despărțăminte, ba ași pută dloe> °ă, amă- 
surat posițiunei șistărei lor materiale, doră 
cu mai mult interes și abnegațiune se 
pârtă față de acestea, așa că vin Ia con- 
ferențe o parte însămnată din ei ohiar pe 
jos și fără a li-se da spese de călătoriă.

Dâr unde trebue să petrâcă oel pu
țin două cjA0 ou trăsura pe drum, âr pe 
jos să mârgă o cale de 75—80 chilometri, 
ori și cât de rîvnitor ar fi cine-va pentru 
cariera și postul său, fără a fi provăcjut 
însă măcar încât-va ou spese de drum, mai 
ținend sâmă și de dotațiunea cea slabă și 
neregulată a învățătorilor din acest des
părțământ sărao, ori cine pote să judece, 
că puțini învățători vor pute lua purte la 
adunarea generală.

In privința acâsta mai am să însămn, 
că din protocolele conferențelor nostre în- 
vățătoresci din acest despărțământ se pdte 
vedâ, că tot în a doua său a treia ooufe- 
rență s’au făcut rugări la locurile compe
tenta pentru a se provoca comitetele pa- 
rochiale, ca să ia în budgetul cultural și 
spese pentru conferențe învățătoresol, der 
afară de puținele escepțiunl, acelea nu sunt 
luate în sâmă, ba unii învățători vin la 
conferențe, âr când se reîntorc acasă cer 
testimoniu dela președintele conferentei, oa 
să potă dovedi, că au fost la conferență, și 
numai așa li-se înapoieză spesele din par
tea comitetelor purochiale. Din aceste se 
pdte vede cum sunt eomic-tele nostru 
parochiale. Aci s’ar pute desfășura lucrul 
mai pe larg, der mă mărginesc de omi în
dată la (jicala poporului: „nu ațâța puie 
în capul nimănui.“

Ce privesoe afirmarea, oă tote cerou- 
rile și-au ținut ședințele regulat, afară de 
al Beliului, răspund:

Că dâoă în anul trecut 1894, nu s’au ținut 
conferențele învățătoresol, eausa nu este a 
se căuta în negligența și indiferentismul 
învățătorilor acestui despărțământ. Causa 
s’a raportat la timpul său Venerabilului 
Consistor ; de altă parte a spus’o și P. St. 
D-n președinte al reuniunei generale, căol 
din aoelași motiv nu s’a ținut nici adunarea 
generală din aoel an. Pedeea au format'o 
mișcările politioe din acel an, în urma oă- 
rora și un frate coleg din acest traot era 
să ajungă în pușcăriă din bun senin, nu
mai pentru-că e învățător român.

E drept, că comitetul central în ra
portul său cătră adunarea generală s’a fo
losit de espresiunile dojenitore. Acesta și 
este la loo; oei mai mari ai noștri au drept 
ba chiar datorința să mustre, oerte și în
demne, dâoă observă undeva regres și ne
gligent, der „quod licet Iovi, non licet 
bovi“. Noi mărturisim adevărat, că minuni 
nu putem face. Pentru aceea însă și învă
țătorii acestui traot desvoltă activitate după 
puterile lor.

Aoestea le aduc la ounoscință, numai 
spre orientarea On. public cetitor, âr nu ca 
răspuns la corespondență fără nici o basă 
a d-lui corespondent prin oare a aflat de 
cuviință să ne arate în publioitate ca ne
păsători față de oonferențele și întrunirile 
nostre învățătoresol.

loan Budiu, 
președintele despărț. Beliu.

însemnătatea meseriilor,
tractată de d-l profesor Arsenie Vlaicu cu oca- 
siunea Adunare! generale a Despărțământului 
l(Brașov) al „Asociaținnel transilvane11, ținută 

la 5 {17) Novembre 1895 in Feldiora.

Onorată Adunare! Multe și mari sunt 
neajunsurile, cari bântuiesc poporul nostru 
românesc; nenumărate și greu simțite sunt 
lipsele și suferințele, cu cari trebue să se 
lupte el mai cu sâmă în aceste vremuri de 
grea încercare 1

Și decă stăm să ne cugetam puțin, 
pentru-ce atâtea neajunsuri, lipse și sufe

rințe, pentru ce atâta luptă desnădăjduită 
pe bietul Român, care doră încă e om ca 
toți omenii și doră luptele și sbuciumările 
lui încă-1 îndreptățesc și pe el la o sorte 
mai bună, aflăm mai cu sâmă două cause 
de căpeteniă: Una zace în împrejurările 
sociale-politice vitrege, în cari trăim mai 
cu semă noi Românii, âră alta, cu durere 
trebue să o mărturisim, zace în firea și în 
îndeletnicirile nostre românescl. Eu nu voi 
încerca de astă-dată să cercetez căușele 
sociale-politice atât de maștere și apăsă- 
tore pentru noi, în cari nemilosa sârte ne-a 
aruncat cu vina fără vina nostră, ci voi 
analisa în cele următore întru cât poporul 
român sufere și trebue să sufere în unele 
privințe din vina lui,, și ce-ar trebui să 
facă, ca cel puțin în ceasul al unspre-de- 
celea să-și potă croi o sorte mai bună. 
Vrâu se vă vorbesc ceva despre: însemnă
tatea meseriilor.

Onorată adunare 1 Cu toții seim, că 
străbunii noștri Romani, sâu poporul îm
părat, precum aveau obiceiul să-i numâscă 
în vremile vechi, între nenumăratele obi
ceiuri bune și frumose avea și unul rău: 
— nu se puteau nici de cum îndeletnici cu 
meseriile. Acest lucru îl lăsau ei pe sema 
sclavilor și supușilor lor, cari formau nisce 
corporațiunl separate nu numai cu traiul 
și cu locuința, ci chiar și cu numele și cu 
vada. Singura meserie de arme era privită 
ca cea mai de frunte și ținută în mare 
cinste, celelalte, dâcă nu disprețuite, cel 
puțin vecjute peste umăr din partea frun
tașilor. Meseriașul era privit ca om de rând, 
pe care natura nu l’a învrednicit a se înăl
ța și el la cinste și la demnitate omenescă. 
Soldatul era tot ce era pe acele vremuri 
trecute de mii de ani.

Așa erau pe atunci trebuințele și spi
ritul timpului. De atunci timpurile s’au 
schimbat, omenii au început să recunoscă 
tot mai mult, că meseria este „plug de auru 
nu numai pentru omul singuratic, ci și 
pentru poporă. Și ajungând omenii la acâs- 
tă frumosă convingere, s’au pus cu trup 
cu suflet pe meserii, din ele au desvoltat 
fabricele Cele mari și numerose, industria a 
dat nascere comerciulul celui însămnat, și 
astfel popore mici la număr, din țări mî 
prea bogate, au ajuns în cailele nostre să 
domnâscă lumea prin bogățiile lor.

Numai poporul românesc, sciind pote, 
că „suntem fii de împărați, deși calici pa
tentați, mai ține adl morțîs la nenorocita 
idee, că „meseria dejosesce pe om“, și în 
loc să pună mâna pe cornele „plugului de 
aur“, muncesce amar cu plugul de lemn, 
numai când l’au răsbit năcasurile, nesciind 
îucătrău se apuce, se hotărăsce a-se apuca 
de meserie, der și atunci numai cu inima 
de jumătate, hotărît, ca îndată ce ’i-se va 
da prilej, să-și pună meseria de cui.

Esistă la noi două feluri de omeni cu 
așteptări diferite, der cu toții uniți în pri
vința punctului, că fiă ce va fi, numai mese
riași să nu-șl vadă copii. Unii, îngroziți de tot 
ce e nou și lor pănă aci necunoscut, merg 
înainte dicend: „Cum a trăit tata, așa am 
să trăesc și eu și tot așa vor trăi și copiii 
mei“. Alții, adimenițl de traiul bun în
chipuit și de fericirea „ domnilorcum nu
mesc ei pe omenii cu carte, țin, ca și pe 
copiii lor numai domni și ârășl domni să-i 
facă.

Ei venâză orbiș după acest vis de 
aur al lor, fără să țină sâmă de puterile 
și de împrejurările, în cari trăesc. Devisa 
lor este: „vrâu să scap copiii mei de-a 
munci cu mânile ca noi, mâncând pâne 
amară, și să-I fac domniu. în ochii lor 
numai munca cu mânile e muncă adevărată, 
munca cu capul este în ochii lor o jucăriă 
numai. Ei uită, că munca și obosâlă minții 
este mal grea și mal chinuitore, decăt munca 
și obosâla trupâscă. Nu sciu, că somnul co- 
pleșesce ușor trupul ostenit, precând mintea 
obosită nu o prinde somnul, decât cu anevoe, 
și și atunci mai mult tărbăcesce pe om, 
decât să-l odihuâscă.

Oel dintâi din aceste două soiuri de 
omeni sunt lipsiți de focul sfânt al înaintării, 
și în creerul lor strimt nu încape nici de 
cum idea, că ar pute fi ceva mal bun, 
decât sortea lor de adl. De aci tâmpirea 
simțului pentru tot ce e bun și frumos. Cel 

din urmă ârășl îșl fac aripi sburătore și 
voesc să se înalțe cu mult prea tare în 
văzduh, uitând că este cu mult mai dureros 
și mai periculos a cădâ din înălțime.

Celor dintâi orl-ce idee nouă, orl-ce 
îndeletnicire și ocupațiune, care 'nu este a 
lor, li-se pare prea sus și cu neputință de 
ajuns; celor din urmă tot ce nu se ține 
de „domnieu li-se pare prea puțin și ne
demn de a-șl mai bate capul să o ajungă. 
Unii sunt cu ideile lor mai pe jos de calea 
de mijloc, ceilalți sboră cu gândurile cu 
mult prea sus, și de aci urmâză și ,pentru 
unii și pentru alții o stare de nefericire și 
desnădăjduire, care amenință cu ruină ma
terială și morală.

Căci ce se întâmplă?
Să luăm de pildă pe un țeran, care 

din neam în neam a ținut la vorbele: 
„Cum a trăit tata, voi trăi și eu“. El are 
dela Dumnezeu o căscidră, câteva capete 
de vită și câteva jugăre de pământ, care 
lucrându-1 din nopte până ’n nopte cu so
ția sa, ,îi aduce atâta venit, cât să potă 
trăi el cu soția și cu cei 3—4 copii mici, 
ce ia dat Dumnedeu.

La început economia merge bine, 
n’are omul nostru mult de vândut, căci îi 
trebuie pentru hrană, der are de ajuns, ca 
să-și cumpere cele de lipsă în casă și la 
economie și peste acâsta să-și plătâscă dă
rile cele grele. De pus la o parte nu prea 
pune el, căci mulțămindu-se cu puțin, an 
de an una peste alta nu are să ducă lipsă. 
Când au mai crescut puțin copiii, după ce 
cu mare greu și amărăciune a fost silit să-i 
vadă câțl-va ani „furând timpul11 pe la 
școlă, — cum dice el — haide cu ei la 
economie. In loc de 4 mâni, lucrâză acum 
10—12 mâni pe același loc, dâcă nu cumva 
mai pote lua ceva în arendă. Trebuințele 
și cheltuelele casei cresc, der omului nostru 
nă-i pasă, căci are acum brațe nouă de 
muncă, cu ajutorul cărora pote mai adaugă 
ceva, der tare puțin, la moșie.

Vine însă timpul, când și copiii lui 
sunt chiămațl să închege casă și familiă. 
Omul nostru, care la început avea de pildă 
10 holde, are acum 20 holde, dâr și trei 
feciori de însurat și o fată de măritat. E 
silit să dea zestre feciorilor și fetei, ca om 
cu stare, cel puțin câte 3 holde, decă nu 
4. E silit, die, pentru că și feciorii și fata 
au să rămână tot plugari, ce a fost tata, 
împarte la 4 copii deci 12 holde cel pu
țin, și lui îi mai rămân 8.

Acum se începe amarul. Vin bătrâ- 
nețele, el nu mai pote munci atâta, și din 
venitul mai mare din tinerețe, ajunge la 
bătrânețe în lipsă, deși nu tocmai mare, 
dâr totuși destul de simțită. Ce fac însă 
copiii? Fiă-care are câte 3 holde și cu 
alte 3 ale celuilalt soț fac 6. După o muncă 
de 20—25 ani fie-care familie mai agoni- 
sesce câte 6 holde, dâr și are 3—4 copii 
de însurat și măritat. Din cele 12 holde 
împarte la 4 copii și opresce și pentru 
părinți. Dă câte două la 4 inși și părinții 
opresc 4 pe sema lor. Lipsa începe a 
cresce.

Noii căsătoriți au acum câte 4 holde 
fiă-care. Pănă au copii de însurat, au 8, 
cari erăș trebuesc împărțite la 4 copii câte
1 */ 2 holde, âră părinților le rămân numai
2 holde. Poftim și trăesce acum din 2 
holde numai!

Copiii acestora în familiă vor ave 
însă numai câte 3 holde și după câțiva 
ani pote câte 6 holde fiă-care. Acestea 
trebue ârășl împărțite la 4 copii câte 1 
holdă cel puțin, ca să potă rămâne și la 
părinți 2 holde.

Noua familiă are acum câte 2 holde 
fiă-care, și apoi câte 4 holde; der și acestea 
trebuesc împărțite la 3—4 copii. Abia 
sunt de ajuns cele 4 holde să susțină o 
singură familie de 2 guri, der nu 4 — 6 fa
milii, cum ar trebui.

Ce vedem așa-deră? Vedem, că decă 
prima familiă a rămas cu 8 holde, a doua 
familiă rămâne cu 4 holde, a treia fa
milie ajunge la 2 holde și a patra familiă, 
vrând să dea și la copii ceva, este silită 
să rămână fără nimic. Fiă-cine pâte vedâ 
cu ușurință, că după câteva generațiunl 
felul acesta de omeni trebue să ajungă la 

sapă de lemn, căci numărul membrilor 
acestoi’ familii cresce din neam în neam, 
mărimea pământului rămâne aceeași, der 
se îmbucătățesce în părți tot mai mici.

Va dice cineva, pote, că și averea 
familiilor acelora va trebui să crescă prin 
cumpărări nouă și prin moșteniri. Cresce 
dâră, însă crescerea acâsta vine numai dela 
sărăcirea unuia și îmbogățirea celuilalt, 
căci mărimea pământului rămâne tot-deuna 
aceeași neschimbată. Aceluia îi voia mai 
mai spune, că pe când din 2 omeni se 
fac în curând 6, de pildă, din cei patru 
copii se fac 16, din cei 16 copii se fac 
64 și din cei 64 se fac nu mai puțin de
cât 256 omeni. Invățații au statorit legea 
nestrămutată, că omenii, ținând cont de 
cei ce mor, se înmulțesc ca 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256 ș. a. m. d. Ave
rile însă fără deosebire abia decă cresc 
după legea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ș. 
a. m. d., și și acestea merg după di cala 
poporală: „ban la ban trage1“ Asemănând 
așa-deră înmulțirea poporului cu crescerea 
averilor, am ave de împărțit:

1 avere la 1 om
2 averi la 2 omeni
3 77 77 4 77

4 71 71 8 71

5 77 71 16 71

6 77 n 32 71

7 71 71 64 71

8 77 77 128 71

9 77 77 256 77

10 71 77 512 71

Așadâră ori cine pote ved6 unde duce
acea nenorocită idee: „Cum a trăit tata...„
Ruina este limpede ca lumina cjilei. Și dâcă 
nu o simt așa de tare bătrânii, de sigur o 
vor simți în curând urmașii lor.

în aceste condiții ne mirăm, de ce nu 
pote da înainte poporul nostru; ne mirăm, 
de ce țăranul legat de gliă trăesce un traifi, 
care numai omenesc nu să pote numi; ne 
mirăm de unde vine, că âmenii noștri sunt 
atât de fricoși și de slugarnici față de 
fie-care tras-împins. Lipsa și numai lipsa e 
isvorul tuturor acestor însușiri de plâns 
ale lui.

Astfel de omeni asa-dâră sapă neîn
cetat și fără să scie la gropa neamului lor, 
și dâcă pe lângă acestea mai vin și ne
norociri, bole ș. a. poporul agricol numai 
cu anevoiă scote bani, și este silit a-și 
vinde pe nimic până și vitele și uneltele 
de muncă.

țVa urma.)

Stipendiu.
Pentru conferirea unui de

100 fi. din fondul general al Asociațiunei, 
unui tinăr român din Munții apuseni, ca să 
pâtă urma cursul la vre-o șoolă de scul
ptură în lemn sân pâtră din patriă, se es- 
crie concurs cu terminul pănă la 30 De- 
cemvre 1895.

Tinerii, cari doresc a reflecta la acest 
stipendiu, au să înainteze cererile, în ter
minul deschis, Comitetului Asociațiunii în 
Sibiiu (Nagy Szeben, Miihlgasse 8), instruite 
cu următorele dooumente:

1) Atestat de botez; 2) Atestat șco
lar din care să se vadă, că a terminat cu 
succes II clase la vre-o școlă mediă sâu 
oivilă, ori apoi VI clase la șoâle elemen
tare poporale, ca să pâtă fi primit la vre-o 
școlă de categoria amintită cu înoeputul 
semestrului 11-lea, dela 1 Februarie anul 
curent școlar: 3) Atestat, dâcă de present 
oerceteză deja vre-o asemenea șcâlă; 4) 
Document despre învoirea părinților sâu 
tutorului, prin care se obligă a permite ti- 
nărului, ca să închee în regulă oursul învă
țământului de patru ani; 5) Alte eventuale 
documente recomandatâre.

Cererile intrate după termin, nu se 
iau în considerare.

Sibiiu, din ședința comitetului Asooia- 
țiunii transilvane pentru lit. rom. și cult, 
pop. rom. ținută la 3 Octomvre 1895.

Dr. 11. Pușcariu, Dr. V. Bologa,
vice-președ. secret, II.
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Reuniunea română economică din co
mitatul Sibiiului.

(Raport special al „Gaz. Trans “)

vFiD e)

II.
A șeptea adunare generală, a reuniu- 

•nei economice din comitatul Sibiiului s’a 
ținut ăst an în^Mohu, comună curat româ- 
nâscă, depărtată dela Sibiiu cam de vr’o 
10 chim, și așetjată Pe țSrmurul stâng al 
Hârtibaciului. Comuna e așe4ată la polele 
"unor dâlurl înalte, pe costele cărora se 
•află și partea cea mai mare a câmpului, 
care e împărțit în două părți: pentru să- 
menăturl de tomnă și de primăvară.

In partea drept ă a Hârtibaciului se 
.află și loc mai șes, mai cu semă fânațe, 
•dâr acestea, parte pentru-că sunt rovinâse, 
parte pentru-că sunt cam săraoe de ierbă 
și parte pentru-că unele nu sunt lăzuite 
încă bine de răchite, nu prea produc fân 
mult, după cum m’am convins. De aceea lo
cuitorilor din numita comună, vă^endu-se 
așa strîmtorațl cu câmpul, prin o hărniciă 
și strădaniă, ce a pus în uimire chiar și 
pe membrii comitetului reuniunei, li-a suc
ces a-se estinde încă și în câmpurile co
munelor săsesc! vecine: Șelimber și Cis- 
nădia, cumpărând pentru tot-dâuna dela 
cea dintâiu vr’o 200 jugere pământ coma
sat, âr dela a doua ca vr’o 70 jugere.

Comuna constă din peste 200 case, 
clădite mai tote din material solid, are bi
serică vechiă zidită pe o colină de-asupra 
comunei, are școlă nouă și frumosă cu 
două sale de propunere, are doi învățător! 
și un preot harnic, tare însuflețit; pentru 
căușele nostre economice și naționale.

In fliua de 3 Noemvre n. c., care a 
fost <ji de Duminecă, s’a vădut o mișcare 
neobicinuită în comună; toți așteptau so
sirea membrilor comitetului din Sibiiu, 
pentru întâmpinarea cărora 12 tineri călă
reți, ou eșarpă națională peste umeri, au 
plecat după 12 bre spre comuna vecină 
iȘelimbăr. După depărtarea tinerilor au în
ceput a-se, aduna din ce în ce mai mulți 
locuitori din comună pe lângă școlă; din 
comunele vecine însă, afară de câțl-va ono- 
rațiorl, n’am vădut pe nimeni. Cătră două 
■bre de-odată se dă signalul, și numai ce 
văd și pe pompierii din comună alergând 
.spre podul dela Hârtibaciu.

Pe la două bre se văd de-odată tinerii 
■călăreți trecând podul Hârtibaciului, âr în 
•urma lor trăsura comitetului, și după acâsta 
pompierii, grăbind cu toții spre mulțimea 
adunată la școlă. Tinerii se trag la o parte, 
trăsura se opresce, 6r din pepturile mulți- 
,mei răsună un puternic „să trăâscă". După 
ce se făcu erășl linisce, veteranul paroch 
-din loc loan Slavescu, pășind mai aprope 
de trăsură, binecuvinteză comitetul prin 
câte-va cuvinte de bună sosire, la cari ’i 
se răspunde din partea presidentului prin 
asemenea cuvinte de dragoste.

După primire tot poporul adunat a 
intrat, după comitet, în școlă, unde presi- 
-dentul d-1 prof. sem. D. Comșa, ocupân- 
du-șl locul presidial, a dis în cuvântul său 
de deschidere cam următorele:

Cine a urmărit cu băgare de semă 
cele ce s’au petrecut la noi Românii de 
vre-o 30—40 ani încoce, a putut afla nes
mintit, că mari înaintări s’au făcut pe tote 
terenele vieții nostre publice. Astfel s’au 
jzidit mai multe biserici nouă, s’au regulat 
parochiile, s’au cualificat mulțime de preoți 
tineri, s’au ridicat mulțime de școle nouă, 
s’au regulat salarele învețătorescl și s’au 
cualificat mulțime de învățători tineri, cari 
sunt tot atâția apostoli ai deșteptării nostre 
naționale. Tot așa s’a deșteptat și cărtu- 
rărimea nostră dela sate, ăr meseriașii și 
neguțătorii noștri, pe cele mai multe locuri, 
.sunt pe cale de-a reocupa locul cuprins 
de streini.

Pe când însă pe tote terenele vieții 
nostre publice se puteau vedb semne pi
păite de înaintare, pe atunci pe terenul eco
nomic am fost rămași mai îndărăt, ba pe 

multe locuri chiar în amorțire, după cum 
ne pomenirăm dela moșii și strămoșii 
noștri.

Văclând acesta, o parte de fruntași 
din comitatul Sibiiului au ridicat stâgul, 
voind a întruni sub el pe toți economii 
din țâră, dâr, neprimind aprobare dela lo
curile mai înalte, au fost siliți a se măr
gini singur numai la acest comitat.

Intre alte isprăvi comitetul a mijlocit 
dela ministerul de agricultură un soiH de 
vite mai bun de prăsilă, rassa galbină Pi- 
negau, care s’a și învoit, trimițând mai 
multe părechl de vite de prăsilă, cărî s’au 
vândut apoi între membrii reuniunei, pe 
lângă plătirea acelora în decurs de trei 
ani, în rate anuale. Pentru ca acest soiî! 
de vite, care e ceva mai gingaș la pășune 
ca cel ardelenesc, să afle nutrețul de lipsă, 
comitetul a stăruit pe lângă membrii săi 
pentru cultura trifoiului, luțernei și a na
pilor. Comitetul a stăruit mai departe pen
tru înființarea esposițiunilor de vite, pen
tru cumpărarea de tauri de rassa Pinegau, 
pentru plantarea altoilor, altoitul pădure
ților și altele.

Despre cultura trifoiului presidentul 
arătă într’o altă vorbire a sa, că de vre-o 
10 — 15 ani cultura trifoiului a luat la Sași 
un avânt forte mare. In comuna vecină 
săsâscă Șelimbăr, înainte de acesta cu 10 
ani abia se cumpărau câte-va chilograme de 
sămînță de trifoii!, âr astădl se cumpără 
la trei cară de sămânță pe an.

De aci se vede, că trifoiul este mai 
de folos cu două părți ca fânul, de aceea 
îi și ouprinde locul pretutindinea între 
plugarii harnici. Presidentul arată, cum un 
proprietar a nutrit jumătate din vite cu 
trifoii! uscat și jumătate cu fen și cele nu
trite cu trifoiu au fost după câte-va luni 
de două-orl mai grele, ca cele nutrite cu 
fân. După aceea celor nutrite ou trifoii! 
li-a dat numai pe jumătate atâta ca mai 
înainte și la câte-va luni cântărindu-le, le-ah 
aflat tot așa de grele, ca și pe cele ce au 
mâncat de două ori atâta fân. Tote acestea 
arată, că trifoiul esțe cel mai bun nutreț 
pentru vite, atât verde, cât și uscat.

Chiar și în modul de crescere și des- 
voltare trifoiul întrece fânul, căci de pe un 
jugăr de fânaț abia se fac câte trei cară 
de fân cu otavă cu tot, pe când trifoii! se 
pote face de două-orl atâta, adecă șâse 
cară.

Trifoiul ar trebui cultivat tot-deuna 
după plante de sapă: cucuruz și cartofi, 
ar trebui arat și gunoit pământul încă de 
tomna, primăvara apoi ar trebui arat de 
nou și sămănat cu ovăs, în care se sâmână 
și sămânță de trifoii!, cam 12—14 chilo
grame pe un jugăr. Sămânța de trifoii! 
fiind tare lunecosă, trebue amestecată cu 
tot atâta năsip mărunt, ca să nu alunece 
din mână la sămănat.

Presidentul provoca apoi pe țăranii 
de față, ca să-și arate și ei părerile în 
privința acâsta. Bravul țăran din comuna 
vecină Bungard, George Dordea, fost îna
inte și învățător și de present membru în 
comitetul reuniunei, arătă, că după cercă
rile sale de mai mulți ani, e mai bine să 
semeni trifoiul primăvera prin holde, de
cât în ogorul anume făcut de cu tomna, și 
sămânat apoi primăvara cu ovăs și trifoiu.

Spre scopul acesta se ia sămânță de 
trifoii! amestecată ou năsip și se sâmână 
irin holde, începând pe o brazdă și ve
nind pe alta, făcând tot la trei pași anu
mite semne prin holdă, ca să se potă vede 
lănă unde a căcjut sămânța. După-ce s’au 
secerat holdele, trifoiul începe a-se des- 
volta și a cresce tot mai bine, așa că încă 
în anul prim se pote cosi odată de două- 
orl, după cum e și pământul mai bun seu 
mai rău. In anul al doilea se lasă apoi 
miriștea respectivă ca trifoiște, și se pote 
cosi de câte trei patru-orl, după cum âm- 
ilă și timpul. In anul al treilea, dâcă n’a 
ierit mult trifoii!, se mai pote lăsa d-e 
cosă, seu se pote ara pentru cultura altor 
liante.

Dordea a susținut mai departe, că ță
ranii noștri ar face mai bine pe multe lo
curi, când s’ar cuprinde ohiar și cu pră
sirea sămânței de trifoii!, care e fârte scumpă, 
și de care se pote scote de pe un jugăr 

cam 1 — 1 */ 2 hoctolitre. Sămânța de trifoiu 
e bine să se scotă din a doua său a treia 
cositură, care se lasă necosită, pănă ce se 
înegresc de tot florile trifoiului; atunci se 
cosesce, se uscă bine, apoi se cară în șură, 
unde se îmblătesce. Plâva de trifoiă dă un 
nutremânt forte bun pentru porcii de rudă 
peste iârnă, âr ogrinjii se mai 'pot între
buința și ca nutreț pentru vite.

In sfîrșit Dordea a recomandat țăra
nilor adunați tăiatul nutrețelor mai mari, 
precum sunt paiele, și fânul, și amestecarea 
lor cu de cele mai mărunte, precum e 
plâva, otava și napii.

In privința prăsirei de prea multă 
sămânță de trifoiu, presidentul a combătut 
pe Dordea, 4i°®n^> c& cultivându-se prea 
mult trifoiu de sămânță s’ar sărăci pămân
tul prea tare.

Ședința a durat păuă după șâse bre, 
când am mers cu toții la o cină comună 
în casele părintelui Slavescu, unde am pe
trecut forte bine.

Raportorul economic.

„Claustrul“ lui Pasteur.

După ce întrega Franoiă îi făcu mai 
săptămânile trecute aoestuî renumit învățat 
o îmormântare dâmnă de un învățat, acum 
pressa franoesă se ocupă fbrte mult cu 
sortea, care va fi destinată luorărilor aoestui 
savant.

Probabil, că oontinuarea lucrărilor 
acestui învățat și studiarea mai departe a 
mijlbcelor pentru vindecarea morburilor, 
cari pănă acum se oredeau ca incurabile, 
sunt asigurate prin iubirea de sciință, pe 
care Pasteur a sciut’o sădi în școlarii săi.

Institutul lui Pasteur sâmănă întru tote 
unui Claustru, nu dor în privința arohi- 
tectioă, ci în privința modului de viâță a 
celor ce vețueso acolo. Toți disoipulii în
vățatului Pasteur, cari luoră în acel insti
tut, sâmănă unul altuia, precum sâmănă în
tre sine călugării unei mănăstiri.

Toți portă barbă asouțită, toți renunță 
la lucrurile lumescl, și cu toți trăesc fbrte 
modest și cea mai mare parte din averea 
lor o dau pentru Institut; cu toții lucră 
neobosiți în laboratoriul lor, fără a se cu
geta la alt ceva, deoât numai la aceea la 
ce s’au dedicat.

Se pote dice întru adevăr, că Pasteur 
nu a întemeiat un Institut, oi un ordin de 
călugări ori misionari, și aoei cari voese să 
fiă primiți, trebue să renunțe la deșertă
ciunile lumescl și să lucre ou o mare dili- 
gință în laboratorul lor, ca să inventeze 
cele mai bune mijlboe de vindeoare pen
tru loouitorii țărilor ceroetate de ciumă, 
seu coleră seu de frigurile galbine.

învățăceii lui Pasteur luoră mai mult 
pentru renumele „claustrului“ decât pen
tru renumeie lor. Aoi nu se ounbsoe nici 
invidia, niol jalusia, nici rivalitatea, oeea 
ce rar lipsesce la omenii ou soiință. Banii 
nu mult valorâză la ei. Subdirectorul insti
tutului, D-1 Uuclaux, din salarul lui de 4000 
franci, dă 1000 de franol pentru refectoriu 
Institutului. Roux, inventatorul serului ani- 
malio, a avut un salar de 7000 franci, âr 
aoum are unul de 10,000 franci, și din 
aoeștl 10,000 dă 3000 franol pentru fon
dul Institutului.

De familia scientifică fondată de Pas
teur aparțin: vn technic escelent, ca Roux, 
un scrutător genial ca Mecvnikov, bactereo- 
logl probat! ca Chantemasse, Nokard și 
Charin, bmenl neînfricațl ca Jersin, oare s’a 
întors de curând din China, unde a stu
diat pestilența, si acum va merge la Ma
dagascar, oa acolo să se ocupe ou studiul 
despre friguri; oa și Calmette, oare de mult 
timp se ooupă, ou vaooinarea contra veni
nului de șerpe; oum este Nicolle, care e 
conducătorul laboratorului, higienio din 
Constantinopol oe e menit de-a închide 
calea oolerei spre vest.

Precum se vede, Pasteur a renumit 
nu numai prin descoperirile lui cele mari, 
care le făcu el însuși, oi e renumit și prin 
aoeea, oum a soiut el să-și învețe și educe 
pe discipulii săi.

Călindarul Plugarului pe a. 1896.

In editura tipografiei „A. Mureșianu" din 
Brașov a eșit de sub tipar „Călindarul 
plugarului pe anul vised 1896“, redaotat de 
d-1 Ibn Georgescu. Dâoă în cei trei ani 
dela început acest oălindar a ajuns să fiă 
cunosout oa unul dintre cele mai alese, 
mai bogate și mai eftine oălindare româ- 
nedcl dela noi, cu atât mai bine primit are 
să fiă aoum, oând întră în anul al patru-lea, 
fi’nd întoomit și mai ou îngrijire oa pănă 
aoum. Cuprinde mulțime de povețe și scrieri 
din cele mai alese și mai necesare pentru 
trebuințele economului român, aduoând și 
frumbse glume și scrieri de petreoere. Târ
gurile, competințele de timbre și taxe se 
cuprind în acest oălindar oorese 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. Urmeză apoi regentul anului 1896, 
începutul anutimpurilor, sărbătorile și alte 
cjile schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile, deslegarea postului și alte 
multe. Apoi cronologia anului 1896, în
semnarea calelor de peste an, la oarl sunt 
adause evaugeliile, ce sunt a-se ceti în 
fiă-care Duminecă, cum și însemnarea bre- 
lor și a minutelor, oând răsare și apune 
sbrele, âr pe de margini povețe despre 
ceea oe are să facă plugarul în fiă-oare 
ună, fiind adausă la urmă și câte-o foiă 
albă pentru însemnări eto.

Urmâză biografia lui Timoteiu Ci
pariu, Genealogia domnitorilor din Europa, 
Măsurile de lungimi și greutate, Banii noi 
și vechi, Competințe de timbre și taxe ou 
un lung estras alfabetic din foia oficială, 
în oare se arată, oe timbru este a-se pune 
pe fiă-oare hârtiă; Taxele poștale și tele- 
grafioe; Cât timp pbrtă animalele de oasă; 
Timpul încolțireiși oresoerei sămănăturilor ; 
Greutatea de mijloc a bucatelor; Târgu
rile din Ardei, Banat, Țâra ungurâscă și 
Bucovina.

Urmâză partea literară cu o introdu
cere de loan Georgesou. Aci aflăm frumosa 
scriere „Pietrile Dbmnei", de „Carmen 
Sylva" (Regina României); Plugșorul, co
lindă din oolecțiunea 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 veninbse; 
Luorul câmpului; Gunoitul pomilor ; Plant® 
vindeoătore de bble; Alte leacuri de casă; 
Laptele; Bolele cailor; Gâloile poroilor. In 
partea din urmă vin mulțime de povețe, 
felurite sorierl instructive și de petreoere, 
mai multe glume bine alese, și apoi vie-o 
40 pagine de anunțuri.

Și numai din cuprinsul arătat aci pe 
sourt se vede, că „Călindarul Plugarului" 
ce anul 1896 e întru tote întocmit pentru 
trebuințele poporului nostru. Forma fru- 
mbsă, hârtia bună, tiparul curat și mai în
desat oa în anii treouțl. De vânzare la 
Tipografia „A. Mureșianu" în Brașov. Pre
șul numai 25 or. și alțl 5 or. pentru trimi- 
ul cu posta. După 10 esemplare oomandate 
de-odată: unul gratis; pentru vândătorl se 
dă rabatul cuvenit.

MULTE ȘI I)E TOATE.
Furnici călări.

Renumitul esplorator Adolf Bastian, 
in ostul Asiei a făcut o descoperire, care 
a pus în uimire și pe cei mai învățațl spe
cialiști. Mult timp n’a fost orecjută desco
perirea, pănă oând în fine ea a fost întă
rită și de un îuvățat. Anume Carol Meis
sen scrie în (Țarul „Humbold" următorele 
în privința acâsta:

In Siam se află un fel de furnici su
rii, cari trăesc cu deosebire pe lângă lo
curile apătose, unde adese-ori se pot vede 
în șiruri lungi și mari, mergând spre a-și 
căuta cele de lipsă pentru traiu. Ele se 
nutresc cu materii de origine animalică.

Aceste furnici sâmănă cevașl cu fur
nicile de pădure, ce se află pe la noi, dâr 
sunt numai pe jumătate așa de mari.
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Printre șirurile de furnici, la o anu
mită depărtare, merg nisce animale mai 
mari, cari în privința mărimei sunt față 
cu micele furnici, ca și nisce elefanți. 
Acestea au un cap mare și negru sclipi- 
cios, mai mare ca întreg trupul, și pe 
spatele lor călăresce câte una dintre mi
cele furnici. Din când în când călărețul 
animal se mișcă mai tare ; el străbate prin
tre șirurile de furnici călStore, și fuge ca 
turbat cu călărețul său, apoi ârășl se întor- 
ce în șirul celorlalte furnici.

Faptul acesta deosebit nu se pote 
alt-cum esplica, decât așa, că furnicile 
după cum se scrie, au oștiri disciplinate și 
un corp de polițiști. De aci se pote pre
supune, că micul călăreț e un general de 
furnici, care la inspecționarea trupelor se 
folosesce de un animal de călărit; său că 
călăreții de pe lângă mulțimea de infan
teria suplinesc locul cavaleriei.

*
Numeru! 13.

Nu de mult povesti renumitul Sardou 
următârele :

teea pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Călătoria împrejurul odăei meleu unul din 
opurile cele mai vestite ale literature! 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți ouprinde: loan Popovicl-Bănățeanu: 
„Din viața meseriașilor11. Novele ale unui 
talentat soriitor bănățean și unul din nu- 
merile cele mai frumose și interesanta ale 
Bibliotecei pentru toți.

Calendarul săptemanei.

NOEMVRE are 30 «jile. BKUMRA.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.
Dum. 
Luni 
M arțl 
Mer.
Joi, 
Vin.
Săm.

19 S. păr. Avdia și V.
20 j- C. p. Greg. Dec.
21 f lntr. înbiseiică
22 S. apost. Filimon
23 S. pr. Amfilochiu
24 S. p. Clem. pp.
25 f S. m. Ecatarina

1 Dec. Ebgiu
2 Aurelia
3 Franz. Xaver
4 Borbara
5 bava
6 Nicdlau
7 Ambrosiu

Se notâză marfa: ungurdscă v e c h e 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., de mijloc dela 
—.— or. pănă la —.— cr. ușdră dela 
—.— or. pănă la — .— cr.

Marfa țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. u ș 6 ră dela —.— cr.
pănă la —.— or.

Marfă serbescă, grea dela 55.— cr. 
pănă la 56 — or. Transito, in i j 1 o c i ă grea 
dela 55.— cr. pănă la 56.— or. transito 
ușori dela 54.— cr. pănă ia 55.— or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 27 Noemvre n. 1895.

— „Nu încape nici o îndoială, că nu
mărul trei-spre-dece e un numer nenoro- 
cos. Eu îmi aduo bine aminte, că în anul 
1843 mâneam la o mâsă cu Iules Dutand 
și cu alțl amici de ai mei. La mesă ob
servă amicul mtu Durand, că noi de toți 
eram 13. El atunci deveni palid ca mortea 
și cjise : acâsta însemnă mortea mea.

— „Și așa-dârâ ?
— „Și ieri a răposat amicul meu,u 

cjise Sardou.
— „Da, înse ce are acâsta de-a faoe?“
— „D-ta încă nu pricepi nimic“, 

replică Sardou cu totă seriositatea. „Eu 
cjiseifi, că incidentul amintit s’a petrecut în 
anul 1843! Așa-deră înainte de acesta cu 
52 de anl.u

— „Și ce însămnâ 52 ?u
— „De 4 ori 13 !“ răspunse Sardou.

*
Incnrcături bănesc! ale Regelui 

Serbiei.

Regina Natalia se va duce în curând 
în Cnmeea spre a visita pe mătușa sa, 
principesa Moruzzi. După cum se susține, 
cu ocasiunea acesta Natalia ișl va vinde pro
prietatea sa din Orimeea, care prețuesce 
ini'.i multe milione, și suma acâsta o va 
depune la o bancă din Paris, pănă când 
regele Alexandru se va însura. După cu
nunia regele va primi acestă sumă de bani 
dela mamă sa.

In cercurile bine informate se cjice, 
că Natalia, când a fost mai în urmă la 
Paris, a dat regelui Alexandru 100.000 
flanel, căci regele Alexandru a declarat 
mamei sale, că toți banii săi proprii — 
cam vre-o 160.000 iiancl. ce i-au fost eco- 
nomisațl de regenți pe când el era minor 
— Milan 1 a luat ou forța, când l’a întâlnit 
la Paris și. cu acea ocasiune l’a și insultat.

Milan prin fapta acesta nevrednică a 
pus pe tînărul rege în așa încurcături bă
nești, încât Alexandru a fost constrins să 
suspenseze prândurile de curte obicinuite, 
spie cea mai mare părere de rău a mi
niștrilor și a diplomaților.

Natalia a mai lăscum, ărat în Paris tote 
tacâmurile de aur și de argint, cari au 
rămas încă dela dommto ii serbesol Miloș 
și Mihaiu, și pe cari Milan le-a zâlogit la 
Paris. Mai multe alte preșiose lucruri fa
miliare s’au pierdut, diu causă, că Mii an a 
uitat pe unde le-a depus amanet (zălog).

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Liiubei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Stil.) întocmită in două cursuri 
concentrice pentru șoolele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul 11 pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru șcdla de repe- 
tițiune, de adulțl, șuole civile eto. 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 
Muller. Un an de luptă, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio-

Prodnotediv.

Semințe

a!h

aj 1*  
n u5

Prețul per
100 chilojrr

dolji | p fcnn

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

80
80
80
80
80
80

6 85
6.90
6.85
6.85
6.95

7.- 
7.05
7.—
7.
7.10

Sârafnțâ vechi 
ori noud aaiul

îj ai a 4»
.5 si
1 s 
w a

Proțul pfir
100 ohilg ■.

deln pănis

Săcoră
Orz 
Orz
Orz 
Ovfis 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă.

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

H
11

70-72
60-62
62.64
64.6'6
S9.41

75
7B

6 35
5.-
5.50
6.80
6.10

6.40
5 20
6 30
8.-
6.50

Bursa de Bucureac
din 26 Noemvre n. 1895.

Valori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5u/o Apr.- Oct 1C0 -
Renta amortissbilă . . . 11 M 97.3/i

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.--iul. 99 7,
„ „ din 1893 5% h n 98.'/R
„ „ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct.
„ „ (Impr. de 32. mii. 4IJ/o lau.-lulie 86?/fl
„ „ (Impr. de 50 mii. <7n » n 86.7S
„ „ (Imp. de 274 m lr90 4'7o ♦♦ n 87.-
,, „ (Imp. de45m. 1891 4°/r. m n SK.’/s
„ „ (Im. de 120 iul. 1894

Oblig, de Stat (Conv. rurale/
4% 8b v,
6% Mai-Nov. 100

1"'blig. Casei Pensiunilor fr. 301 10 280.-
Oblig, comunei Bucurescl 1883 fiC/l) lan-lul. 94.—

„ „ ,. din 1884 57» Mai-Nov,
„ „ „ din 1888 5% lun.-oec, —

„ din 1890
Scrisuri fonciare rurale . . .

57o Mai-Nov. 95 -
Su/o lan.-lulie 92 7/8

„ „ urbane Bucurescl «77. 101-
n » » » 57„ » n «8 —
m i» ,♦ IrșI. •

Oblig. Soc. de basalt artificial
r7o 80.—
67o n • • -

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v _ '_
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1550.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 201).-
Dacia-Româniu uit. div. 35 lei 200 într. v. 391, -
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 1» >» 403.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 320.-
Soc. Rom. de Constr. uit. div.161. 250 171.-
Soc. Rom. de Hârtie uit.. - 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 >1 >» 105. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei Xx —
„Bistrița11 soc. p. f. hărții 30,, ' 1<M.
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

20 1 ),
20 20

Impr. căii. fer. ung. în aur 41/.,°/0 . 123.25
Impr. oftil. fer. ung. în argint41/2°/0 100.50"
Oblig. cS.il. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 96.45-
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 154.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 140.50' 
Rentu de hârtie austr................... 99 70
Renta de argint austr.................... 99.80'
Renta de aur auetr...............................120.95
Losuri din 860 ......................... 148.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1017.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 439.— 
Acții de-ale Băncei austr, de credit. 370.50 
Napoleoudori........................................ 9.60'/2,
Mărci imperiale germane . . . 59.05
London vista....................................121.—
Paris vista.................................. 47 97%
Rente de corone austr. 4%. • • 99.75
Note italiene.................................. 44.80'

Cupsd pieței Brașov.
Din 30 Noemvre 1895.

Banonot» rom. Cump. 9.50 Vând. 9.52;
Argint romen. Cutno. 9.46 Vând. 9.50'
Napoleon-d’ori Oivnp. 9.58 Vând. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.% Vând. —,
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend. —. —
Mărci germane Cump. 58.70 Vând.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.-

Cursul I o s o r i i d r private
din 27 Noemvre 1895

3 
V 
M

Sem. de trii'. Luteran. augur. 38-. 48-
— transilvană 35.-' 41
— bănățenă 32-1 36 -

roșu 36.- 43. —
Olau de rap. rafinat duplu ?
Olen de in __ , j—. -
Uns. de porc dela Pesta 59 50 60.-

Slănină
dela ț4ră _ ,_5
sventatâ .•1. 54.50
afumată 58.b0 59.10

Său w-, —
Prune din Bosnia în bttțl 15.50 16.—

din Serbia în saci 14.50 14.75
Lictar slavon nou 17.25 17.5C

r bănățenesc —. -.
Nuci dm ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Miere bruta — _ —

galbină strecurată
Ceară de Jiosenau
Spirt brut _  _ _ t“—

•• Drojdiuțe de spirt — -

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. Paris .... 2%
Avansuri pe efecte «7o Petersburg . . 47,7»
Casa de Depuneri 57? Berlin .... 37n
Londra . . . . Belgia .... 37»
Viena..................... &7o Elveția .... 37-z7o

Proprietar: Eîr liiirețianB.

cvim;.’ vo
Basilica 7.40 7.1-0
Credit .... 196 — 198. -
Clan’ 40 li. mc., 55.— 5-i.-
Navig. ne Dunăre —. — 140 -
Insbruck .... 27. - 28-
Krakau .... 27.— 27.50
Laibach .... 23. 23.80
Buda .... 60 25 60.50 '
Palffy .... 56 75 57.75
Crucea roșie austr. 17 50 1 1— •

dl 0 ung. , 10 30 10.91 -
dto ital. 13.25 13.-

Rudolf 23 - 24. •• ■
Salm .... 68.50 69. -
Salzburg .... 26.50 27.50
St. Genois 70 50 71 —
Stanislau .... 42 75 46.
Trieitine 4’;\7o ro' c- —.— 150.25

dto 50 — 72i26
Waldstem 53.— 55— •;
Serbescl 31/» 33 75 34.75

dto dt 10 bar.cl —
Banca b. ung. 47.. 125 20 126.—

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 29 Noevmvre st. n. 1 95

f?83ura seu

greutatea

1
Calitatea.

Valuta a 

trlacâ.

fl. or.
1 H. L. | ( c.el mai frumos Ț. 70

Grâu < mijlooiu . . 5 20
|mai slab . 4ț' 801W Grâu mestecat . . 3? .70•1 ~ f frnmosă 3 60• • S$Oftră Imijlociă . 3 20•î f frumos 3 50

i mijlociu 3 10
e frumos 2 20•ț ț mijlociu — —

Cucuruz.................... ■ef ,.âo
Mălai u.................... 3 80n Mazâre ..... 5 80H Linte ................... 7 50

n Fasole.................... 4 80
jj Sâmâuță de in . 9 .—

Sâmențâ de cânepă 4
Cartofi.................... —t 70>! Măzftriche .... —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Caroea de porc . — 48
Carnea de berbece — 24
Seu de vită prâspât 21 —

100 kil. | Sâu cie vită topit 32 —

Târgui de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

25 Nov. de 2,831 capete, la 26 Nov. au 
intrat 180.— capete și au eșit 295, rămâ
nând ia 27 Nov. un număr de 2,716 capete.

Cursul 8a bursa dm Vieiraa.
Din 29 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.10
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.20 Redactor responsabil: ©reger-ins

gw gsrmi diseci
Cu portretul Archiepiscopului și Metropolitului Dr. VICTOR 

MIHaLYI de Apșa și alte mult ml de ilustr. frumose.
Din cuprinsul variat și interesant al acestui Calindar, în

semnăm aici:
I. Pariea Calendaristică: Cronologia pre anul 1896. — 

Păscâlia pe anul 1896. — Sărbătorile și alte cțile schimbătâria 
la resăriteni și apuseni. — Posturile. — Regentele an. 1896.
— Eclipsele seu întunecimile. — Cele 4 anutimpuri astrono
mice. — Semnele pentru fasele lunei. — Călindar iulian gre
gorian. — Meteorologie — Sbrele. — Fasele lunei. — 
Schimbarea timpului după planete — Târgurile (după datele 
oficidse cele mai din urmă). — Serviciu postai și telegrafic. —
— îndreptar financial.

II Partea de cetit: Dușmanul pocăit. Novelă. — Povestea 
vulpei. — Vântul. — Străinul. — Dr. Victor Mihalyi de Apsa 
schiță biografică. — Popa Toma, novelă poporală. — Sortea 
Catarinei, legendă Siciliană. — Popa Cojoc — Proverbe țigă
nesc!. — Higienă. — Econ^miă. — Notiță folositbre. — Glu
me (ilustrate). — Publicațiun!.

Prețul unui esemplar spedat franco e 35 cr., er’ ® esem- 
pSare comandate de-odată, costă franco mianai fi 13.'cr.

Comandele sunt a se adresa la:

Tipografia „ Aurora" A. Todoran. 
Gherla. — Sxamosțijvâr.

Tot de-aici se pot comanda PREDICE de lust. 
Popfin, Tom. I. spedat franco 2 fi. 35 cr.

:r±!III I_
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xxxxxxxxxxxxxxxx
MRS C. Oczeret, 

preotesă veduvă., 
Brașov, Livadia poștei Hr. 22. (Parterre)

Dă Secțiuni în limba engleză, 
conversație, stilistică, literatură cu 
temeiu și consciențios, ca profesâră 
de profesie și nu dileetantă. — Dis
pune de o bibliotecă bogată.

855,1-1

Vinuri unguresc!.
Un neguțător engros de vi

nuri, foresee a cumpăra direct de 
laproducenți,Vinuri aspre.

Oferte cu prețurile vinului a 
se adresa la Rudolf Mosse, în 
Posen, 1602. — Cumpărătura se 
electuesce de însuși Principalul 
la locul unde se află vinul.

1 3

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

marea fabrică de argintăria s’a vătjuttt necesitată să dăruiesoă întregul ei de
posits în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă, 

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, nrl sărac, următărele 
, obieote pentru mica sumă de 11. 6.60 și adeoă:

1

Mi

Se

din plantageBele lui
Moris Cwahr ds Maaaor 

JLssam (India).
află de venijare în pachete originale, cu prețurile următore: 

Un pachet de % Hlgr. n.
Vs
Vig V) — n

numai in localul de delicatese și mărfuri de băcănie,

3.30
a. 15
-.58

odaia de dejun a lui ' f j.

k Brașov Târgul Inului.

Comptoarul : 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica

Casa 

fondată în anul 
1872.

44 bucăți la un

o țarlataniă.

6
2
1
1

2

cu

loc.
mai înainte fi. 40 

6.30. Argintul pa- 
oolorea argintului

Eu trimit:
cuțite fine de masă ou lamă 

veritabilă englesă,
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată,
linguri de argint patent ame

rican,
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă

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

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

Cea mai bună dovadă, că aoest inserat mi e 
mă simt îndatorat în public, oă ori cine, căruia nu-i co’nvine marfa îi 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea 
acâsta favorabilă de-așl procura acestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

lingură de argint pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american, 

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
st.recurătdre pentru câiu, 
zaharniță,

Telephon
Hr. 7114.

Se trimite numai

lustmian M. Grama
BUDAPESTA.

Fosnerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am ondre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylțiania (America) singurul deposi
tors în specialitatea de Petroleu :

KaiseEPoel-PetFoleum.
Marca „1 ni p e r a t o 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 fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria său Transil
vania. Netto Cassa reluare (Nachname).

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

dar de nuntă și în ori ce gospodărie.
Depou mimai la A. HIRSCHBERG-s

Haupt-Agentur der vereinigten amerik. 
P atent-Silber-waarenfabriken. 

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

sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. Veritabil numai cu marca.
JEstras din 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.

■j

Suferințele de plămâni și pept vindecate. 
DomnuBui JOMAWM 13OFF.

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

și r. Consilier etc. etc. Viena, G-raben, .Brăuner-strasse 8.
Bere Sanitară Malzextract a lui JOHAO HOFF,

pentru suferințe de plămâni.
Fabricatele fără marcă cu portretu inventatorului Johann Hoff, sunt 

false și să se respingă.
De 76 od*î distins din cercurile mai înalte.

HIA&Z CWWLAOA penti-w .U1MCB.
Berlin. Mâ simt îndatorat a vă aduce mulțumirile mele pentru suc

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

Blankenburg. Vă rog pentru imediata trimitere de 13 bute libere Malz
extrat pentru mama mea bolnavă. C. Kltist-

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

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

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

HOFF
lurnisor c. s. r. și a mai multor suveraniViena, traheii, Mraunerstrasse 8.

Locuri de vendare îu tote farmaciile și prăvălii de specerii și delicatese.

Numere singuratice Gazeta Transilvanieia
A 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Căpitanii Cz.... comand, pieții.

unu

pentru

SUFERINȚE DE STOBCHD §1 URKAMLE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucurî- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deuea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebesis»BaBsam“ii
Acesta balsaroă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămâ- 

duitore se dovedesce ca forte foJosiotră în contra tuturora greutățiloriî de mistuire câr
cei de stomachii, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită medl- 
camentu de casă poporal*  .

Sticla, mare costă, 1 fL., mică, 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscințîi stau la disposițiă! 

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

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

chin

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

HDepesitixl-a. pxiXLCxpal-u. alia. pxod.vtcStoxia.lna.i

Fff-agner»,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 

In Budapesta: la farmacia 1. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovâ, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

Austro-ungară au deposită din acestă balsam ă de vibțft.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Erager ■CFxiA^exsa.l-IZa.VLssa.lloe)

medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutu în 
contra tuturorB inflamațiuniloru, rănilorO și umflăturiloru.

Acăstn se întrebuințezi cu succesă sigură la inflamat,iunl, la stagnațiunea lap- 
și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțbrcării copilului, la abseese, ulcere, pustule cu 

umflături, tumorea glanduleloru Ti nfatice/ lipum’e etc. — Tote inflamațiunile, umflături’, 
întftriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore â 25 și 35 cr.
Fiți atenții

De-bre-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imi- 
teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se preparbză după receta originală. Acbsta este nu- 

veritabilă, decă cutiorde din me atu galbiuă, în cari se pune, suntă înfășu- 

buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntflrprovedute cu marca făbricei

Balsam pentru au^.
(CS-elxox-ZBa,lsaxxx)

Cela mai probată și prin multe încercări celil mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea aucjului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon 0 îl.

telui
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la paneriții lulcerațiunl la degete, la’ ^întăriturl, 

întftriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri îuse, undeV’a formată deja

mai atunci -
r^te in hartiu roșiâ pe care se află tipărită în 9 limbi espli câți unea cum se se între- n ’ 4- r» .1_ — L — J_ _ — - __2. « i V. .
de mai susu.
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Avis.
Am ondrea a face cunoscut ono

rabilului public, că primesc să exe 
cut orî și ce lucrare de 

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

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

Cu stimă
Gustav Treiber,

4 — 7 zugrav.
(Brașov, ulița n6gră Nr. 16.)

Publicare.
bre

la 
la

Tragerea leșurilor a LOTERIEI UNG. CLASA II. se începe la 6 Decem- 
i și dureză până la 14 Decembre.

LOSURILE ce mai sunt disponibile se vând cu preț de:
80 cordne un los întreg,

8 corone a decea parte de los,
4 corone a doua-decea parte de los,

colectorii cunoscuțî, cari dau ori-ce informație. — Comande ne rugăm a adresa 
colectanți și nu la noi.

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

până în 14 Decembre 1895 va fi
tragerea cea mare a câștigurilor 

LOTERIEI DE CLASĂ’UNGARĂ
de 211,499 câștiguri în bani. — Suma totală de

4 Milidne 332,000 corone;
între care și o premie de 600,009. — Se vor trage câștiguri de 400,000, 

200,000, 100,000, 50,000 corone etc. etc. ,

Cel mai mare [TM li
câștig încasfavorabil Uit ft

Le» ej m m ■ 1 întreg iî. 40»—
U ft IU 1 ■ 1 j ii nictate „ 50.—

Adevăr!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
Coilecția-^ustrîa, 

care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide, numai pentru 5 II. 
25 cr. un ceasornic Remon- 
toîr de aur fason, pentru busunar.

Q5 bucăți 5 fl. cr.■I

Regulat punctual (pe 36 ore), me
chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile ciselate frumos, sunt 
Inciate 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'

2 nasturi de mangete
imitat de aur,

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

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

Tote aceste fi.» 
de bijuterie împreună cu ciașornicul 
de aur fason costă numai fi. 5.75.

Trimitere cu rambursa. La cas de 
neconvenient se restitue banii.

3 ani
1 etui pentru ciasornl- 

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.

obiecte splendide

Firma de ciasornice:
Alfred Fischer,

843,2—6 Viena I. Adlergasse Nr. 12.

Antreprise de pompe funebre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Concert-Fluute, (Joncert- 

Clarinet, Etuis de Violinu.
Rugăm a se adresa cătră

Brîider* PSacht, 
b Agenți locali se caută, bszb

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. S4C 5 20

Ce r etYj
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
prima fabrică «ie corde și 

instrumente musieale
Scliombach W. 37®,

lângă Eger (Boemia).
«• •
.=> 
c o o

Cari Heintzpcolectcir 1™°^ «ssrsi 

V/IXA 1. 11 V111 v£1 Vij Adresa Telegramei: Ijottoheintze, ESudapest.
Spre a satisface dorințelor on. public, cari poftesc losurl cu numerii diferiți pentru 

mai mare șansă la joc, trimit la cumpărare cel puțin de 5 losurl (întregT, jumătăți, a decea parte 
său a două-4ecelea) tiă-care Los cu număr diferit cu acelaș preț origina).

SSrașovii, Strada IPorții Nfr. 4. C®lțî«Biî Tergulâ hoilorfi.

Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, aședamentulti 
seu de înmormântare bogată asortată in cari tâte obiectele, 
atâtu aortele mai de rendo, câtu și cele mai fine, se pot fi 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalul ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturorfi sicriurilOl’U de leninu, 
de metaiu și imitațium de metalti și de lemnii de stejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și unu carâ funebru ve
neții pentru copai, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptă și ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de morți 11/streinătate.

In fine recomande și biroulfi meu mijlocitorii procedândfi 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
* E. Tutsek.

1 decea parte . . lî. 4.—
1 (iouc-decea parte „ 5.—

Ventru porto 5 cr., epistolii recomandată 1.» cr., lista <le tragere IO cr. de plata.
Recomanda și trimite contra asignație poștale, ori cu rambursa.


