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Atoaiiciic pain Ansno-Uigaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șeue luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Pentru Româia si străinătate:
Pe rm an 40 franol, pe qâse 
luni 20 tr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 tren ol.

8e prenumără la tăte onciele 
poștale din întru și din arară 

și la dd. ftoieotori.

AM^aimnil imn Brasor 
aoministratiunea. piața mare, 
Târgul Inului Nt. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe aăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în caaa: Po un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eBomplar 6 cr. v. a. 
g6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inoertiunile aunt 

a se plăti înainta.

Brașov, Duminecă. 26 Noemvre (8 Dftemvre)

Mișcarea antisemită în Viena.
De când n’au vrut se-1 întă- 

rescă pe Lueger, ca primar al Vie- 
nei, și de când guvernul a desființat 
sfatul comunal, unde erau antise- 
miții în majoritate, în Viena miș
carea în contra jidovismului cresce 
pe di ce merge tot mai tare și în 
aceeași mesură cresce și popularita
tea lui Lueger.

Se țin în Viena, în tâte subur
biile adunări antisemite, în cari se 
iau hotărîri energice pentru com
baterea jidovismului.

In 28 Noemvre n. s’a luat ho- 
tărîrea, că datoria fiă-cărui Nemț și 
creștin este de a nu cumpera și 
abona nici o „foia jidovâscă11 și de 
a ceti numai foi, cari n’au nici un 
redactor jidov. Asemenea s’a hotă
rît, să nu publice creștinii anunțuri 
în foi jidovescl.

Cei mai înfocați agitatori an- 
tisemiți se recrutâză dintre femei, 
cari sunt cele mai însuflețite par- 
tisane ale lui Lueger — „frumo
sul Carl“, cum ii cbc- încă înainte 
de alegerile comunale femeile au 
aranjat vestitul pelerinagiu (proce
siune) la Enzersdorf, unde chipul lui 
Lueger era aședat înaintea altarului 
Maicii Domnului. Mai multe mii de 
femei luară parte la acâstă proce
siune, rugându-se acolo pentru is- 
benda causei antisemite.

La alegeri precum seim, au și 
isbutit antisemiții, deră succesul nu 
le-a surîs mult timp, căci stăpânirea, 
vrând se pună capet agitațiunilor 
antisemite, a făcut cu puterea un 
grabnic sfârșit domnirei antisemite 
la primăria din Viena.

După acesta înfrângere gazeta 
antisemită „Deutsches Volksblatt“ a 
adresat un apel femeilor din Viena, 
cerendu-le, se jertfâscă pe altarul 
patriei tâte gătelile lor lucsubse de 
modă și banii păstrați să’i dea spre 
a aduna fondul de lipsă pentru vi- 
itorea alegere comunală. Fiind adecă 
desființată representanța comunală, 
comuna e condusă adi numai de un 

comisar al guvernului, pănă ce se 
vor face noue alegeri. Pentru aceste 
alegeri antisemiții fac pregătiri gro
zave, căci voesc se câștige o ma
joritate și mai mare, decât au avut’o 
la alegerile din August a. c.

Dumineca trecută a fost o mare 
adunare de temei creștine în Viena, 
într’un restaurant din cele mai cău
tate. Au luat parte femeile cu miile, 
așa, că n’au mai putut încăpe în 
sală, și îmbuldâla a fost așa de mare, 
încât nu s’a putut ține adunarea, ci 
la propunerea lui Lueger s’a amânat 
pe Dumineca următure. Cu ooasiu- 
nea acâsta femeile și fetele i-au făcut 
grandidse ovațiuni lui Lueger, pe 
strade.

Etă, așa cresce și se lățesce în 
Viena agitațiunea în contra mesu- 
rei guvernului, care prin purtarea sa 
neîmpăcată față cu antisemiții și-a 
aprins paie în cap, dând numai nu- 
trement ureî și așa destul de în
verșunate contra Jidanilor.

Cât de mult cresce și se lățesce 
antisemitismul în Austria, chiar și 
în cercurile cele mai de sus, o do- 
vedesce purtarea „comitetului țării“ 
din Austria de jos, care publicând 
un concurs pentru medici comunali, 
a d's într’ensul, că Germanii vor fi 
preieriți Jidanilor. O fâiă din Viena 
„Wiener Allg. Zeitung11 a atacat din 
eausa acâsta de tot aspru comitetul 
țării.

Procurorul a confiscat foia și 
a pîrît pe redactorul responsabil 
pentru oiensarea comitetului, decă 
acesta va consimți. Comitetul țării 
însă a decis unanim, se nu consimtă 
la pîra aceea, pentru-că, cjise el, co
mitetul nici nu pote fi vătămat în 
onârea sa de nisce gazetari ji
dovi.

Așa stau lucrurile în Viena și 
în Austria de jos, și dâcă vom avă 
în vedere cum începe a se lăți 
tot mai mult antisemitismul și din- 
câce în sînul chiar al tinerimii ma
ghiare din Budapesta, putem să 
prezicem, că ’n viitorul cel mai 
apropiat se pot aștepta lupte crân

cene în contra jidovismului predo
minant, de cari lupte nu va fi ferită 
nici Ungaria, cu tote că, mai ales 
de când cu recepțiunea religiunii 
mosaice, Evreii au devenit aici atât 
de puternici.

Revista politică.
Spesele purtărei matriculelor. După 

cum se scie, cu ocasiunea desbate- 
rilor asupra bugetului din a. viitor 
ministrul de interne ungar declară, 
că suma de 800-000 fl., care a fost 
dela început destinată pentru pur
tarea matriculelor de stat, a fost 
îmărită încă numai cu 64-000 fl., ast
fel că oposiția ar fi în nedrept când 
afirmă, că legile bisericescî-politice 
au ca urmare o nouă îngreunare con
siderabilă prin dare. Acuma însă un 
deputat oposițional a adunat date 
din întrâga țeră, pentru de a dovedi, 
că cu tote că statul spre acest scop 
ridică dări directe numai în suma 
de 864'000 fl., totuși urcarea dărilor 
comitatense și comunale, care a tre
buit se urmeze întroducerei nouelor 
legi, represintă cel puțin de treieri 
suma, pe care o amintesce ministrul. 
In realitate s’a dovedit, că purtarea 
matriculelor de stat costă întrun an suma 
rotundă de patru milione florem.

Alegerile în România. Joi s’au înce
put în România alegerile pentru 
Senat și Cameră, cari vor dura șase 
cjile. In 22 Noemvre (4 Decemvre) 
a ales colegiul I de Senat. Au fost 
aleși aprâpe cu desăvârșire liberali, 
adecă partisanl ai guvernului de 
acum. Din 60 de mandate pentru 
Senat oposițiunea n’a dobândit de 
cât un singur mandat. In județul 
Covurlui trebue să se facă din nou 
alegerea mai strînsă (balotagiu), în
tre d-1 G. Cavallioti, liberal care a 
întrunit 105 voturi, și între d-1 Las
car Catargiu oposant, care a întru
nit 87 voturi. La alegerile clegiului 
al II de Senat, ce s’a ținut eri n’a 
renșit nici un conservator.

Evenimentele din Turcia. Conform 
soirilor mai nâuă sosite din imperiul 
turcesc, în Kaisarich au fost omorîți 
în cjdele din urmă 200 Armeni. In 
Hsssankale și în Erzerum de ase
menea au fost omorîți mai mulțl 
locuitori armeni, între cari și epis
copul armenesc. Cercurile diploma
tice sunt fdrte îngrijate în urma 
acestor incidente, cari nici acum nu 
se mai curmă. Ambasadorii puteri
lor europene din nou au hotărît se 
facă pași la Pârtă pentru restabi
lirea ordinei. Flotele puterilor sunt 
dislocate în apele levantine în ur
mătorul mod: flota englesă și cea 
italiană ancorâză în Salonichi, cea 
francesă în Smyrna, cea austro-un- 
gară în Pirăus. Apoi se mai află 
câte e corabiă austro-ungară, ger
mană, rusâscăși italiană în Smyrna, 
una italiană în Lemnos, una fran
cesă în Beirut, câte una americană 
și englesă în Alexandretta, și una 
americană în Messina.

Un sfat bun.
Toți ne plângem in contra greu

tăților timpului de astăcjf, grele și 
multe sunt dările, grea este lupta 
nostră culturală și politică; la aces
tea se adauge starea economică de 
tot rea, căci pământul peste tot res- 
plătesce slab truda și ostenelele nds- 
tre, prețurile bucatelor și vitelor de 
ori ce soiti sunt slabe, le putem numi 
prețuri de batjocură.

In fața acestor stări grele și 
asupritore multe sunt sfaturile, ce 
ni-se dau prin foile nostre cele ief
tine întocmite anume pentru noi plu
garii dela sate, cari sfaturi, dâcă 
le-am cunosce și decă le-am urma, 
multe ușurințe ne-ar aduce. Așa „Ga
zeta Transilvaniei44 cu numerii săi 
de Duminecă, a fost cea dintâiO, care 
s’a îngrijit de poporul nostru în pri
vința acesta și i-a venit în ajutor cu ne
prețuita sa comâră de învățături, din 
cari se hrănesc cetitorii săi acum 
de opt ani de cțile. După ea a ră
sărit „ Deșteptarea “ din Cernăuți,

FOILETON OL „(LAZ. TRANS.“

Insurătorea Sorelui.
- POVESTE. —
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A fost odată un om, nici tocmai bo
gat, der nici de tot sărac, care avea trei 
feciori și o fată. După ce ’i s’a mărit fata, 
îi venia omului mai în fiă-care cli câte-un 
pețitor, căci fata era tare frumușică, încât 
’i se dusese vestea în totă țâra. Tatăl fe
tei, pe cine va fi așteptat de ginere, pe 
cine nu, nu se scie, destul că el nu voia 
s’o dea după nimenea, spunendu-le: „N’am 
încă fată de măritat!11

Fata dela o vreme a început a se 
lua de gânduri, că ce face tatăl ei de n’o 
mai mărită. Așa ea s’a jeluit într’o di unei 
babe despre îndărătnicia tatălui ei, și baba 
fiind mai șiretă, învăță pe fată, să taiă o 
șuviță din coda unui cal alb și să și-o îm- 
pletâscă în cosițe și astfel, când va trece 

pe lângă tatăl său, să cam stea pe loc, ca 
să-i potă vedâ cosițele.

Fata așa a și făcut; a tăiat câte-va 
șuvițe din coda calului și și-le-a împletit 
în cosițe. Tatăl ei, după ce i-a vădut firele 
cele albe, dise cătră nevastă-sa: „Tu, ne
vastă, ai vădut tu, că fata nostră a înce
put să îmbitrânâscă, căci i-au eșit perl albi 
în cosițe; haid’ s’o mărităm după cine 
ni-o va cere, căci mi-e frică să nu ne îm- 
bătrânescă la ușe și în cele din urmă nu 
o va mai lua nimenea11.

Nu trec multe dile după acâsta și 
etă că vine cine-va într’o sără, după ce se 
stinse luminarea și bate în ferestră. Omul 
nostru deschide ferestră, ca să vadă, cine 
este, și vede că se apropie cineva de fe- 
râstră, care-i dice:

— „Am audit, că aveți o fată de mă
ritat și am venit ca să vi-o pețesc!“

— „Avem, avem, îi răspunse omul, 
poftesce în casă, să ne vedem și să ne în
țelegem, de-om pute !“

— „Acesta nu se poteu. îi dise strei
nul. „Dâcă vă învoițl să mi-o dațl, atunci 

să ne înțelegem și prin întunerec, căci mie 
la lumină nu mi-e ertat să mă arăt. Așa 
vă mai întreb odată: mi-o dațl, ori nu ?“

Omul nostru, după-ce se înțelege cu 
nevastă-sa și cu fata, îi răspunde, că se în- 
voesce.

Streinul, fiind mulțămit cu acest răs
puns, îi spune săra, când are să vină după 
miresă și apoi plâcă.

La timpul hotărît streinul nostru se 
ținu de vorbă, căci veni cu vre-o 3, ori 4 
inși și luându-șl mirâsa, pleca cu ea p’aci 
încolo la casa lui.

.11.

După ce a trecut un an, au trecut doi, 
au trecut trei, dice fiiul cel mai mare:

— „Ah, tată, ce dor mi-s’a făcut de 
soru-mea; am să mă duc în totă lumea, ca 
s’o caut“.

— „Să te duci, dragul tatii, și aflân- 
du-o să’ml aduci veste bună dela eau.

A doua cli feciorul și-a făcut opinci 
de fer și un băț de oțel și a plecat în totă 

lumea, ca să-și caute pe soru-sa. Tot nm- 
blând el și pribegind prin lume, a veniț 
odată într’o pădure desă și aci a sosit Ia 
un copac mare și gros, al cărui vârf nu 
se mai vedea, atât era de înalt. Ce se so
coti voinicul, ce nu, o luâ pe copac în 
sus și se duse pănă ajunse în vârful copa
cului. Aci dete de o casă mare și frumosă, 
ce era îmbrăcată numai în aur și în petre 
scumpe. Acâsta era casa surorei sale.

Sora mirosi îndată, că s’a apropiat 
de casă un om pămenten. Ea a început a 
striga: „De ești om bun, să te apropii, de 
unde nu, să te depărtezi, că am o cățea 
cu dinții de fer și cu măselele de oțel, și 
prindendu-te, praf și fărîme te face11.

— „bunt om bun11, răspunse voinicul, 
„sunt chiar frățiorul tău, vino de-mi des
chide, ca să te pot vede“.

Sora cum îl aude îl și cunosce după 
vorbă și vine la portă de-i deschide. Of, 
cât se bucura ea când îșl vădu frățiorul! 
II întreba cum și cine l’a îndreptat aci; îl 
întrebă despre cei de acasă ai lor, apoi îl os
păta bine, căci era flămând și obosit de drum.
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„Foia Poporului" și „Foia de Du
mineca^ Tote aceste foi poporale 
ale nostre ne aduc sfaturi și povețe fo- 
lositdre, ne înbărbăteză la luptă, și 
ne fac multă plăcere și bucuriă cu 
împărtășirile lor despre starea și 
înaintarea fraților noștri din totă 
țera și cu istorisirile și povestirile 
lor cele frumbse. E un pecat neer- 
tat dâră se nu avem în totă casa mă
car una din aceste foi ieftine și fo- 
lositbre.

Poporul nostru cheltuesce mult 
pentru susținerea școlilor sale, în 
cari copiii ni-se lumineză și se în- 
țelepțesc; acestea însă încă nu sunt 
de-ajuns pentru ca se ne putem ajunge 
scopul nostru de a fi omeni luminați, 
cari cu toții împreună se seim lupta 
pentru drepturile egali politice, și 
să fim un popor în bună stare ma
terială. Cari ar fi d6r mijldcele și 
cum am pute noi mai repede și mai 
ușor să înaintăm în bunăstare și se ne 
oțelim în lupta pentru apărarea lim- 
bei și a drepturilor nbstre naționale?

După ce primăvera, văra și tomna 
plugarii noștri lucrăză din greu în 
holdă și acasă pentru traiul vieții, 
6re ce fac ei în serile cele lungi de 
iărnă ? Durere, că nu prea multe lu
cruri folositore fac, măcarcă, Dbmne, 
ce bine s’ar putâ folosi acest timp 
și ce pagubă este pentru sătenii noș
tri a-1 pierde așa, mai fără nici un 
folos!

„Nu numai cu pane va trăi 
omul, ci și cu tot cuvântul, care 
vine dela Dumnezeu", ne învață Mân
tuitorul nostru Isus Christos. Dato- 
rința nbstră de căpetenie este deci 
se ne luminăm mintea, ca se putem 
cunosce pe Părintele nostru, pe bu
nul Dumnezeu și prea-măritul în 
faptă și cuvent, și se viețuim după po
runcile lui. In acest scop ar fi de 
cel mai mare folos pentru nci toți 
a înveța frumosele și armonibsele 
cântări bisericesc], cari ne mângăe 
sufletul, ne întărim în credință, și 
ne abatem dela căile pecătuirei. Tim
pul cel mai potrivit pentru însușirea 
acestui lucru frumos ar fi mai ales 
serile cele lungi de ârnă, când adu- 
nându se tinerimea nbstră la școlă, 
ori în alt loc potrivit sub condu
cerea preoțimei și a învățătorilor, 
ori a altora fruntași pricepători, aceș
tia cu bucuriă vor asculta rugarea 
poporului și vor împlini cu plăcere 
dorința lui de a-1 lumina.

După cântările bisericesc! ori și 
naționali, acum în post, după co- 
rineji, am ave destul timp pentru a 
ne îndeletnici și în cetire, scriere, 
și socotelă. Cu puținei bani ni-arn 
pute forma și nisce biblioteci cu 
cărți bune, din cari tinerimea nbs- 

tră dela sate să învețe a cunosce 
virtuțile străbunilor noștri, să se în- 
țelepțescă în purtarea mai iscusită 
a economiei, să învețe a fi cu cum
păt. Să cetescă apoi și cărți de pe
trecere, povești frumăse, poesii ș. a. 
Adunându-se cu toții în aceste seri, 
ar pută împreună să se sfătuâscă 
despre modul și mijlocele, prin cari 
s’ar înainta binele comun al tutu
ror, cum ar fi înființarea de ma- 
gazinuri bisericescl, de^bucate pen
tru lipsele cari adese-orl se ivesc 
în fiă-care sat; despre sporirea averii 
bisericesc!, care caf,o mană bună, 
decă o ajutorăm, împarte din al 
seu tuturor fiilor sei etc.

M’aț! înțeles, iubiți tineri și po
por român, că eu a-șl afla dejyaare 
folos pentru viitorul nostru, decă 
voi în tot satul v’ați constitui în 
societate de cor vocal, unde tote 
lucrurile bune să le îmbrățișați. Pu- 
neți-vă deci pe lucru fără amânare, 
constituiți-vă în societăți de cor vocal, 
unde să petrecețl timpul lungilor 
seri de iernă cu cântai!, car! nobi- 
liteză inima, cu cetire, cu sfătuiri 
frățesc! și folositbre, și veți vede, că 
făcând voi astfel, rodele cele bune 
se vor revărsa asupra vbstră, și voi 
veți deveni vrednici și mândri fii ai 
nâmului nostru cel iubit românesc.

Un Român bihoren.

Scolele române din Macedonia.■
Frații noștri din Macedonia, do

ritor! de-a înainta și ei în cultura lor 
națională, au hotărît încă astă-pri- 
măveră să înființeze o Eforia, alcă
tuită din cei mai bun! și mai învă- 
păiați Români. Acestă Eforiă să ri
dice apoi și se susțină scble românescl 
în Macedonia, cu învățător! buni, 
cari pe fiii poporului român mace
donean să i crescă în lumina sciin- 
ței și învățăturei românesc!.

Stăpânirea turcescă li-a și dat 
Românilor macedoneni voiă de a-și 
înființa Eforia dorită, cate astădl, 
spre bucuria generală a tuturor Ro
mânilor, este fapt împlinit. Ea se 
numesce „Eforia centrală română1,1 și-și 
are residența în Bitolia. Membrii ei 
sunt aleși dintre cei mai de frunte 
cetățeni români, cari au mare tre
cere Ja guvernul turcesc și se bu
cură de-o stare materială strălucită.

Eforia acesta este o instituțiune 
oficiosă pentru tote scălele române 
de sub stăpânirea turcescă. După 
statutele recunoscute și întărite de 
guvernul turcesc, ea este „singura 
conducătore în drept a școlelor române 
din Turcia11, „pdte deschide scoli nouă 
și pote închide scoli vechi", „toți în- 

vețătorii recunoscuțî de Eforiă sunt recu
noscu^ și de cătră guvern1,1. In fine în 
tr’un alt punct din statute se dice: 
„ffcol ele româneset se declară de scole 
naționale (pe turcesce: milli mekteb) 
ale poporului român*.

Bunăvoința, cu care guvernul 
turcesc a grăbit să recunăscă Ro
mânilor macedoneni aceste drepturi, 
a âmplut de însuflețire inimele tu
turor fraților noștri de sub stăpâni
rea turcăscă. Ei s’au pus acum din 
răsputeri pe lucru. Pe lângă Eforia 
centrală din Bitolia, au înființat încă 
alte 12 Eforii filiale prin diferitele 
orășele ale Macedoniei, cari tăte 
sunt întărite și recunoscute de gu
vern. Mai sunt apoi alte vre-o 5 
orașe, cari au dat de scire, că vor 
să înființeze asemenea eforii filiale.

Cu un cuvent, Românii din în- 
tregă Macedonia sunt în mișcare. 
Tote scolele lor de pănă acum, cari 
până aci erau recunoscute de auto
rități numai ca scoli particulare, au 
trecut sub conducerea Eforiei cen
trale, devenind scoli naționale ro
mânescl.

Eforia din Bitolia, abia înfiin
țată, a și ridicat o seblă românescă 
în Bitolia, care e cercetată de 150 
băeți și 130 fetițe, afară de scolele 
normale (primare) de băeți și fetițe, 
cari sunt cercetate de-un număr tot 
atât de frumos de copii.

însuflețirea poporului român ma
cedonean cresce pe cți ce merge. In 
cele mai multe orașe ei au început 
a aduna fonduri pentru scble și a 
lua măsuri pentru întemeiarea unui 
învățământ național românesc mult 
promițător. Dumne4eu să le ajute!

Reuinunea femeilor române din Mediaș 

și jur.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“) 

Ternara-mare, 5 Deoemvre.
In 28 Noemvre st. n. s’a ținut în 

Mediaș o adunare estra-ordinară a „Rcu- 
niunei femeilor române11, înființată la 1870 
ou nobilul scop de-a cresce și ajutora fe
tițe române sărace, respective „întemeia
rea de scole de învățământ și lucru" — 
cum se (fio® în § 1 al Statutelor.

Adunarea dela 28 Noemvre a fost 
convooată în urma strămutării din Mediaș 
a d-nei presidents Sofia Pușcariu; între 
agende era dâr și alegerea unei nouă pre- 
sidente. Fârte bine cercetată, ea a deours 
în ordine esemplară, și prin spiritul de co- 
rectitate și consciențiositate comitetul și 
membrii din consiliu au soiut să însufle- 
țâscă și să ridice așa de mult interesul 
față de Reuniune, încât nu mai puțin oa 
32 de membri noi s’au înscris.

Peste punctul cel mai delicat și car
dinal dela ordinea cplei, adecă alegerea pre

sidents, s’a trecut cu cel mai bun suooes 
și cea mai sănătdsă chibzuire. Alesă a fost 
stimabila domnă Maria Moldovan, soția 
vrednicului domn protopop al traotatului 
gr. cat. al Mediașului, loan Moldovan. Prin 
acâstă nimerită alegere, Reuniunei îi este 
garantat un avânt și mai frumos și mai 
înveselitor, dat fiind, că noua presidentă 
se bucură în tot jurul acesta de stima și 
respectul tuturor omenilor de b’ne.

Comitetul Reuniunei constă din 12 
membre ordinare și 6 suplente, oe se alege 
tot la 3 ani de adunarea generală; 6r ca 
parte constitutivă a comitetului se aleg și 
5 bărbați cu vot consultativ. Aceștia sunt 
acjl d-nii: I. Moldovan protopop; Dr. I. 
Ivan advooat; loan Chendi; Romul Mircea 
și Filon Neoșa.

Mai îusămn, că capitalul Reuniunei 
era la 1 Iulie 6156 fi. 79 or.

Membră a Reuniunei pote fi orl-ce 
femeiă română cu caracter nepătat; de 
asemenea orl-oe bărbat român oăsătorit și 
a cărei soțiă se află în vieță. Taxa pentru 
membrele ori membri {undatorl e 20 fi.; 
ordinari 1 fi. pe an. Statutele prevăd și a 
treia categoriă de membri, adecă onorari, 
pe cari îi numesce adunarea, dâcă află că 
s’au distins întru sporirea fondului Reu
niunei ou sume mai însămnate.

Sfîrșesc, dorind acestei Reuniuni cea 
mai bogată prosperare, âr nouăi presi
dents succese în stăruințele ce i-le reclamă 
greul, der onorificul post, la care a ales’o 
stima și încrederea, de care se bucură.

Corr.sp.

— 25 Noemvre.

Curs de limba română în Viena. Ce
tim în „Gaz. Buc.“ următorele: înaltul 
ministeriu de culte și instrucțiune austriac 
a decis ca să se înființeze la școla pentru 
limbile orientale din Viena și un curs ele
mentar pentru limba română. Cursul va 
înoepe cu 1 Deoemvre v. c., și se va preda 
învățământul limbei române de 3 ori pe 
săptămână. înscrierile se fao în șodla pentru 
limbile orientale în fiă-care an dela 25 pănă 
la 30 Noemvre. Ca profesor este denumit 
compatriotul nostru (buoovinen) d-1 George 
Dan, oficial în ministerul de finanțe. Pri
mim soirea, că s’au încris deja auditori în 
număr considerabil și ne bucurăm, că s’a 
satisfăcut în urmă unei dorințe ferbinte a 
Românilor, cari studieză în Viena. Sperăm 
cum-că s’a înființa în curând la universi
tatea vieneză și un seminar român. Re
marcabil și ciudat este faptul, că în ca
pitala Austriei lipsesce un institut așa de 
trebuinoios, pe când în Germania și Rusia 
se află deja seminarii române. Chiar și 
la soiință suntem noi Românii vitreg 
tratați.

—o—

După ce mai stătură ce mai stătură, 
îl duse într’altă casă, ca să se culce. So
sind sera, se aude prin curte o voce pu
ternică : „Stînge-te luminare și potolesce-te 
focule!"

Acesta era vocea bărbatu-s’o, care 
sosise acasă. Acesta, cum intră în casă, îi 
dice nevestei: „Pe cine ai aci, nevastă, căci 
prea mirosă a om pămenten ?“

— „A venit frate-meu cel mai mare, 
bărbate, și l’am dus într’altă casă de l’am 
culcat".

— „Du-te, draga mea, de-1 scolă și-l 
chiemă, ca să vorbesc și eu cu el".

Femeia s’a dus și l’a adus la bărba
tul ei. Acesta a început a-1 întreba despre 
cei de acasă ai lor, decă sunt bine ori nu, 
și după-ce mai povestiră cât mai povestiră, 
îi dice : „Du-te, cumnate, și te odihnesce, 
6r mâne dimineță, după ce te vei scula, 
intră în grajdurile mele și vedl acolo, că 
e un cal înșelat și înfrânat, îl ia, încalecă-1 
și te du de te preumblă cu el și apoi pe 
sâră să-mi spui pe unde ai fost și ce ai 
vădut; der să nu uiți a-ml aduce erbă din 

care a mâncat și apă din care a beut ca
lul meu l-1

Voinicul s’a dus de s’a culcat, âr a 
doua di, îndată ce s’a sculat, a mâncat și 
apoi s’a dus la grajd, și aflând calul înșe
lat și înfrânat, a încălecat pe el și a pornit 
la drum. Calul era năzdrăvan și l’a dus 
pe unde scia el.

După un timp dă peste o câtă de ti
neri, cari jucau. Aceștia îl rugară să ră
mână cu ei și să joce. Voinicul nostru n’a 
așteptat mult rugat, și iute descăleca, lega 
calul d’un copac și se arunca în joc, 
unde jucâ pănă săra aprope de sfințitul 
sorelui, fără de a fi avut grije de cal ca 
să-i dea mâncare și beutură.

Pe înserate ajunge acasă, unde sosise 
și cumnatu-so. Acesta îl întreba: că unde 
a fost și ce a vădut pe unde a umblat, âr 
voinicul i-a îndrugat la minciuni câte a 
soiut să-i spună. Cumnatul său îl întrâbă: 
că unde este apa din care a beut calul și 
ârba, din care a mâncat ?

Aci era aci. Dă-i de unde n’ai. Atunci 
cumnatu-său mâniându-se îi dice: „Să te 

cari dela mine, om de nimica ce ești, 
căci ml-ai omorît calul cu fomea și cu 
setea!“

Voinicul nostru a eșit să se ducă, dâr 
ajungând la portă, s’a prefăcut în stâlp de 
petră, de unde nu s’a mai putut mișca.

III.

La un an după plecarea feciorului ce
lui mai mare, dice fiiul al doilea cătră ta
tăl său: „Tată, văd că e un an trecut de 
când a plecat frate-meu cel mai mare în 
lume, ca să caute pe soru-mea, și n’a mai 
venit nici cu vestea dela ea, nici fără 
veste. Pe mine încă m’a ajuns dorul s’o 
văd, dă-ml voie să mă duc și eu în largul 
lumei ca s’o caut!“

— „Să te duci, dragul tatii, dor de 
o vei afla".

Feciorul a doua di șl-a făcut opinci 
de fer și un băț de oțel și a plecat la 
drum. S’a dus și acesta di și nopte tot 
întrebând și ispitind prin lume, fără s’o 
vadă unde-va și fără să audă de numele ei.

După mult umblet âtăd că vine și el 
în acea pădure mare și pustiă și vede co
pacul cel înalt pănă la cer. Cum se apropie 
de copac și vede drumul, ce duce pănă 
aci, se suie și el pe copac în sus și se 
duce și se duce, pănă obosesce. Atunci îșl 
împlântă bățul în copac și se odihnesce, 
căci copacul n’avea nici o crengă pe trun
chiul său. De aci pornesoe mai departe și 
în sfârșit iată-1 ajuns în vârful copacului, 
unde află nisce case frumose. El, umblând 
pe la portă, îl simte soru sa, care strigă: 
„Cine este la portă? Decă ești om bun să 
te apropii, altcum nu, căci am o cățea cu 
dinții de fer și cu măselele de oțel și, 
prindându-te, praf și fărîme te face!"

— „Sunt om bun, dragă; sunt chiar 
frățiorul tău cel al doilea! (căci o cunoscu 
după vorbă). Vino și-mi deschide!"

Sora încă-1 cunoscu. Sare iute din 
casă și-i deschide porta. Mare le fu bucu
ria la amândoi frățiorii, când se vădură 
după atâta vreme îndelungată. Ea îl duse 
în casă și-l ospăta ca pe un frate și după 
ce mai vorbi multe de tote, îl duse în-
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Un foc îngrozitor. Din Buouresol so- 
sesce soirea, că frumosul taeiru liric a ars 
cu desăvârșire în nbptea de Joi spre Vi
neri. Fooul a isbuonit pe la 6re)e 2 des
pre (jiuă- Unii bănuesc, că ar fi fost pus 
într’adins, alții cred, că el ar fi luat nascere 
dela o sobă dintr’o sală a teatrului. Deși 
aprope îndată după ce teatrul luă foo, so
siră pompierii, al căror număr se urcă în 
curând la 200, totuși focul se întinse atât 
de repede și cu atâta putere, încât nu se 
putu scăpa aprbpe nimio. Pagubele sunt 
forte mari. Proprietarul teatrului, d-1
Maioan, susține, că deși teatrul ou oasele 
de alături, ce asemenea au ars, sunt asigu
rate la societatea Dacia pentru 330,000 lei, 
totuși pierderea e de patru ori mai mare. 
Trupa francesă, oare dedea representații în 
aoest teatru încă a suferit mari pierderi, 
deâre-ce tote bogatele ei costume, notele, 
instrumentele musicale etc. au fost nimicite 
de foc. Astfel trupa francesă, constătătore 
din 68 persone, a rămas pe drumuri.

Din Lipova primesce foia uugurâscă 
„Hazânkw o plângere, în oare se dice, că 
acolo causa maghiarisărei stă rău de tot. 
„Valahii11 sunt stăpâni pe situațiune, ca- 
sina lor e forte cercetată, și fiind-că țin 
strîns la olaltă și lucrâză frățesce întru 
tote, ei înving pretutindenea, pe când Un
gurii n’au nimic și nu lucrâză nimic; abia 
acum au început și ei să-și înființeze o 
casină. — Nu seim dâcă și întru cât sunt 
întemeiate tânguirile foiei unguresol; la 
tocă întâmplarea însă ele nu au alt scop, 
deoât să ațîțe și pe Ungurii din Lipova, 
în ai cărora creerl se vede, că pănă acum 
încă nu s’au încuibat gărgăunii maghiari
sărei în măsură așa de mare, ca în ai fra
ților lor jidovițl.

— o—
Jocul de cărți oprit, țharele din Ro

mânia spun, că prefeotul pol ției din Bu- 
curescl a hotărît să pună capăt jooului de 
cărți în localurile publice, și oă a și luat 
măsuri îu acest scop. Cârciumarilor și ca
fegiilor li-se va pune în vedere, oa să nu 
îngădue pe nimenea de-a juca cărți în lo
calurile lor. — Ce bine ar fi, decă astfel 
de măsuri s’ar lua și față cu toți cârciu- 
marii și cafegii din țâra nostră.

—o—
Mote de un floren s’au retras din oir- 

culațiune pănă la finea lui Noemvre 
56.353.511. Aoeste au fost nimioite, și 
ast-fel au mai rămas în oirculațiă 1,529.850.

— o—
Transferare. Ministrul dejustițiă ma

ghiar a transferat pe d-1 Aurel Bersan, 
vice-notar la tribunal, dela tribunalul din 
Kezdi-Vasarhely la tribunalul din Hatzfeld, 
comit. Torontal.

—o —
Greva culegătorilor de litere din Bu

dapesta, oare dureză acuma aprâpe de 
două săptămâni, după oum anunță „Magyar 
Ujsâg“ începe a se potoli. Mulțl dintre 

culegători au întrat deja în decursul dilei 
de erl în tipografiile la cari au luorat mai 
înainte, și sunt mulțămițl cu tarifele ofe
rite de principali. Precum din alte greve, 
așa și din aoâsta se pote convinge ori și 
cine, oă muncitorii numai seduși și ățî- 
țațl de diferiți agitatori socialiști se ho
tărăsc a-se pune în grevă, periclitându-șl 
prin acesta esistența familielor lor; în cu
rând însă se domoleso, siliți de fâme și 
de alte neajunsuri, cari îi copleșesc, dâcă 
ei înoâtă de-a munci.

Căsetoria civilă. Cât de mult s’au fe
rit omenii de oăsătoria civilă se vede și 
din împrejurarea, că la Clușiu, unde se în- 
oheiă la un an cam 400 de căsătorii, în 
prima lună după introducerea căsătoriei ci- 
civile abia s’au cununat 10 părechl, în a 
doua lună abia 20. Causa este, că tinerii 
au grăbit a se căsători înainte de întrodu- 
oerea căsătoriei civile, de oare s’au ferit 
ca de foc. Acum însă, fiind-că nu mai e 
cu putință de-a se feri de ea, vor începe 
a se face mai multe căsătorii. La Clușiu 
s’au insinuat pentru a doua <ji de Crăciun 
atâtea părechl tinere înoât purtătorul de ma- 
tricule abia va pute răsbi cu lucrul de di- 
mineța pănă sera.

— o —
Cununii. Mâne, 26 Noemvre v., se 

va oununa la Ploescl d-1 Aureliu Șuluțiu 
Cărpenișanul, fiiul lui Iosif Steroa Șuluțiu, 
ou d-ra Aurelia Gh. Z. Nicolau. — Adre
săm tinerei părechl și familiilor sincerele 
nostre felicitări!

—o—
0 mare înșăletoriă. Poliția din Bu

dapesta a descoperit cjilele trecute o marâ 
înșălătoriă, pe care o comitea un funcțio
nar orășenesc prin aceea, oă falsifica tes
timonii de maturitate dela gimnasiul din 
Vaț și le vindea apoi ou câte 5—800 fi. 
S’a constatat, că testimonii de aceste s’au 
vândut la număroșl tineri din familii alese. 
Tinerii pe basa testimonielor false au ajuns 
prin diferite posturi, din cari însă, desco- 
perindu-se falsificările, numai decât toți 
au fost suspendați.

—o —
Arestarea unui bandit vestit. Deu- 

nă-dl a fost arestat în Sucâva (Bucovina) 
Ilie a Dochiței a lui Mihailă Rusu Ciofiin- 
că, renumitul oăpitan de hoți din munți, 
oare a fugit astă tomnă din arestul din 
Câmpulung. Cioflinoă e descendentul unei 
familii tătăresol, și face pe deplin onâre 
moșilor și strămoșilor săi, cari au fost găz- 
duițl în criminale pentru omorurile și ja
furile comise prin munți. Unul d;n ei a 
fost chiar strangulat. Ciofiincă e de 4ece 
ori mai rău decât strămoșii săi. El a co
mis fără de legi mari nu numai în Buoo- 
vina, ci și în România; dela StulpioanI 
pănă la Poiana Stampei, acesta era teri- 
torul său de predileoțiune, și jandarmii nu 
puteau pune mâna pe el. Prefectura din 
Sucâva a făout deja rugămintea la regi

ment oa să trimâtă o companiă de militari 
la munte, spre a’l putea prinde pe renu
mitul bandit. La 26 Nov. dimineța venind 
sergentul de gendarmerie din StulpioanI, 
Andronio, oa martor la o pertractare, l’a 
prins pe Ciofiincă înaintea tribunalului, oare 
după oum se presupune a venit la Suceva 
cu intenția de a soăpa pe trei complici de 
ai lui, cari fură condamnați în luna acâsta 
pentru o prădare comisă în GăinescI (Ro
mânia) la 5, 6 și 8 ani de închisore.

— o —
Pentru comercianțî. In biroul came

rei oomeroiale din Brașov se află escrierea 
de oferte a direcțiunei minelor din Mureș- 
Uidra pentru liferare de porumb, petroleu 
și luminări. Terminul înaintărei ofertelor 
pănă la 19 Decemvre o.

— o —
Concertul, pe care’l va da oântăreța dela 

operă Antonia Schlâger ou concursul pianistu
lui Paul Eisler Vineri în 13 o. în sala de con
certe va avâ următorul program: Verdi: Aria 
din Ernani; Schumann: Libestraum și o fan
tasia; Chopin : Preludiu; Wagner: Ariă din 
Tanhăuser; Franz: Lied; Mascagni; Blu- 
menorackel; Liszt; Libestraum ; Saint-Saens: 
Ariă din Samson și Delia; Brandl: Lied; 
și o melodie din opera Die verfallene Mauer, 
începutul la 8 âre săra.

Convocare.
Reuniunea femeilor române pentru aju

torarea văduvelor sărace din Brașov și Săcele 
îșl ține adunarea generală Joi, în 30 No
emvre st. v. (12 Decemvre st. n ) 1895, la 
3 âre d. a,, în sala cea mare a gimnaeiului 
românesc din Brașov.

Rugăm pe Știm. Dâmne, membre ale 
acestei Reuniuni, să ia parte în număr 
cât mai mare la adunarea generală.

Brașov, 7 Decemvre st. n. 1895.
Pentru Comitetul Reunimei

Elena G. Joan, Dr. I. Blaga,
vice-preside tă. secretar.

SCIR1 ULTIME.
BucurescT, 6 Decemvre. Astăcjl 

s’a făcut alegerea representanților 
colegiului universitar pentru senat. La 
BucurescI a fost ales d 1 Titu Maio- 
rescu cu 28 voturi, contra d-lor Can- 
tili și Hașdeu, cari împreună au în
trunit 28 voturi. Dela Iași încă n’a 
sosit resultatul.

Budapesta, 6 Decemvre. Astăcjl 
s’a făcut tragerea celor dintâiu 
2500 de numeri ai loteriei de clasă 
ungară. Câștigurile mai mari sunt 
următorele: Nr. 28,920 cu 15,000 
corone, Nr. 64,362 cu 8000 corone. 
Nr. 86,230 cu 6000 corone.

însemnătatea meseriilor, 
tractată de d-l profesor Arsenie Vlaicu cu oca- 
siunea Adunărei generale a Despărțământului 
I(Brașov) al „Asociațiunei transilvane^, ținută 

la 5 [17) Novembre 1895 in Feldiora.
(Fine)

Cu mult mai repede ajung la sapă 

de lemn felul de omeni, cari numai „domnlu 
și „domnie11 visâză pentru a-șl ferici pe 
copiii lor. Mai întâia de tote trebue să 
amintesc, că singurele „domnii11, la cari 
țintesc cei mai mulțl, este popia și dăscălia, 
căci acestea au mai rămas acjl domnii ro
mânesc!, afară dor dâcă cineva voesce să’șl 
lapede de tot nâmul său. Să întrebăm înse 
pe acești domni popi și dascăli, cum tră- 
esc ? Să ne spună dânșii, dâcă nu mănâncă 
cu mult mai des și cu mult mai amară 
pâne, decât aceia, cari îi fericesc și-i pis- 
muesc pentru binele și fericirea lor închi
puită ?

Dâr să lăsăm acesta la o parte și să 
luăm de pildă un plugar, și încă un plugar 
harnic, gazdă bună, care, pe lângă o avere 
frumosă, are și 4 copii: 2 feciori și două 
fete. Unicul lui gând e să-și vadă copiii 
domni și âr domni. După ce copiii au ter
minat școla din sat, haide cu ei la oraș. 
Patru copii crescuți în școlă la oraș, dom
nișori, vecjl Domne, costă cel puțin câte 
100 florini pe an unul, la olaltă 400 fi. sâu 
2 holde bunicele. La școlă la oraș băieții, 
ca să isprăvâscă școlile, le trebue în cașul 
cel mai bun 8 ani, cheltuind cel mai pu
țin 1600 fl. amândoi, er fetelor cel pu
țin 4 ani, adecă 800 florini, și apoi 2—3 
ani lucru de mână, mai clavir, dans ș. a. 
cari încă costă 800—1000 fl. Punem cu to
tul 3000 florini.

Fetele cuconițe vin acasă, sosesce 
timpul de măritat. Dâr din averea părin- 
tescă s’au cheltuit deja 3000 florini. Fe
tele, natural, crescute fiind domnesce, cu 
anevoie se vor apuca de lucrul economiei, 
ci așteptă pețitori domnișori, cari costă și 
zestre.

Părinții mai scot din averea lor o 
parte însemnată de cel puțin 2—3000 fl. 
și li-o dau lor, și în fine le vede aședate, 
de e bine de e rău.

Ceilalți doi feciori încă trebue să 
mârgă la școli mai înalte, cheltuelile cresc. 
Bieții părinți, în loc de 200 florini pe an, 
trebue să trimită 400—500 florini, și acesta 
în timp de 4—5 ani, pănă ce feciorii se 
fac în fine „domnlu. Vin acasă cu atesta
tul în buzunar, și, decă n’au puțin noroc, 
stau ani de dile tot pe capul părinților, 
căci cu carte a apuca plugul și boii de 
corne le e rușine. Ba chiar și părinții îi 
desmint dela acesta, căci doră ei nu s’au 
sângerat cheltuind, ca se-i vadă alăturea 
cu feciorii cutărui și cutărui vecin; eră pe 
de altă parte li-ar face rușine surorilor mă
ritate, cari doră se țin de domne.

După câtă-va vreme, în sfîrșit, cu 
chin cu vai capătă feciorii câte un post 
cu lefșoră mică. Din acesta firesce abia 
pât trăi ei. Când ajung la lefă mai mări- 
cică, au și ei familiă grea de susținut, în
tocmai ca și surorile. Bieții părinți, decă 
le va fi mai remas puțintică avere, doră o 
căscidră, trăesc la bătrânețe în lipsă și 
sărăcie, căci copiii lor n’au cu ce-i ajuta.

tr’altă odaie și-l culcă, căci era sdrobit de 
drum și de ostenâlă.

După ce se înserase, vine acasă băr
batul. Cum intră în casă, dice: „Pe cine 
ai aici, nevastă, căci prea îmi mirosă a 
om pământân?“

— „Am pe frate-meu cel de-al doi
lea11, îi răspunde nevasta, „care a venit să 
ne vadă11. L’am dus în cealaltă odaiă și 
l’am culcat, căci era tare obosit11.

— „En chiamă-1 aci, ca să vorbesc 
și eu cu elu, îi dise bărbatul.

Femeia s’a dus și l’a adus în casă. 
Cumnatu-s’o a vorbit cu el mai multe, în- 
trebându-1 de tatăl său, de mamă-sa și 
despre fratele său cel mai mic și mai multe 
altele. După aceea îi dice: „Acum du-te, 
cumnate, de te culcă, că vei .fi obosit; âr 
mâne, după ce te vei scula, să întri în 
grajdurile mele și să iai calul, ce ți-1 las 
înșelat și înfrânat, încalecă și te du de te 
preâmblă totă cJLDița,, âr sera, când te vei 
reîntorce, să-ml spunl, pe unde ai fost și 
ce ai vădut. Nu-țl uita însă a ml aduce 

ârbă, de unde a mâncat calul și apă de 
unde a beut!“

Fratele s’a dus de s’a culcat și dimi
neța, după ce s’a sculat, a intrat în grajd 
și aflând calul cel înșelat, l’a încălecat și 
s’a cam mai dus.

Galul l’a dus tot pe unde a fost și 
fratele său cel mare. In drumul lor au 
trecut pe lângă o câtă de tineri, cari ju
cau. Aceștia l’au rugat destul, ca să ră
mână cu ei să joce, dâr el nu s’a învoit 
și s’a dus mai departe, pănă unde întâl- 
nesce o câtă de fete frumose. Fetele n’au 
trebuit să-l roge mult și flăcăul nostru s’a 
și pus la joc, legându-șl calul d’un copac, 
și a jucat cu ele pănă aprope la sfințitul 
sorelui.

Acum, spărgându-se jocul, s’a dus și 
el la cal, l’a încălecat și s’a întors acasă. 
Cumnatu-s’o l’a întrebat: că pe unde a 
fost și ce a vădut, er el i-a îndrugat câte
va minciuni de cele gogonate, cum s’a 
priceput. Când îl întreba de ârba și apa, 
din care a beut calul, i-a rămas gura înțe
penită. Atunci îi dice cumnatu-său năcă

jit: „Hei, băete, mi-ai omorit calul cu 
fomea și cu setea, nu ești de mine, vecjl 
numai și te ca mai cărăbănesoe de pe aici, 
dâr acum iute și degrabă, pănă te văd !11

Flăcăul a și eșit și, ajungând la portă, 
s’a prefăcut în stâlp de pâtră.

IV.

Feciorul cel mai mic, după ce vădu, 
că frații nu se mai întorc din călătorie, 
îi dice tatălui său : „Hei tată, unde vor fi 
stând frații mei, de nu se mai reîntorc ? Și 
of, ce dor m’a ajuns și pe mine de ei, și 
de soru-mea. Lasă-mă să mă duc după ei, 
și să-ți aduc vești și dela suriora mea !

Așa el a doua di și-a făcut opinci de 
fier și un băț de oțel și a pornit’o la drum 
și s’a dus în totă lumea fără să dea de ur
ma fraților săi. Mai într’un târdiu, ca și 
când l’ar fi tras o ață, se abate în pădurea 
cea cu copaciul înalt și-l vede. Se apropie 
de el și haide pe copac în sus până în 
vîrful lui. Aici dă de casele cele frumose 
și caută porta ca să intre. Der aude glasul 

sorei lui : „Numai de ești om bun să te a- 
propii, de unde nu, să-ți vecii de drum, 
căci am o cățea cu dinții de fier și cu mă
sele de oțel, care îndată ce te va simți, 
praf și sfârîme te face11.

— „Sunt om bun11, răspunde el, „sunt 
chiar fratele tău cel mai mic ; vino și-mi 
deschide !“

— „Sora, cum îl aude, îl și cunosce. 
Ea sare iute la portă de-i deschide. Ce bu
curie nu va fi fost pe ei amândoi, când s’au 
revăflut!11

Fratele, după ce i-a spus surorei sale 
vești bune de pe acasă, a întrebat’o și el 
pe ea : că cine e bărbatu-său, și cum tră- 
esce cu el?

Sora îi răspunde : că ea încă nu-șl 
cunosce bărbatul, debrece peste di e 
totdâuna dus, âr sâra nu l’a putut vedâ, 
nesuferind nici focul, nici luminarea aprinsă. 
De-alt-cum ar trăi bine, căci nu duce nici 
o lipsă de nimic ce e în acâstă lume.

După aceea sora îșl ospătâză frățiorul 
și-l duce într’o odaie de-1 culcă, căci era 
mort de ostenit după atâta cale îndelun-
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Domnia, adecă popia și dăscălia, au 
ajuns adl aprope a se înfrăți cu sărăcia; 
eră decă copiii au apucat altă carieră, seu 
sunt cu totul înstrăinați de neamul și de 
părinții lor, căci așa cere nenorocitul timp 
de astădl, seu trăesc la oraș departe, ori 
în țeră streină, și nici aminte nu-și mai 
aduc — pote de rușine — de aceia, cari 
s’au jertfit pentru ei. Astfel acest soiă. de 
omeni prin gândurile lor înfumurate, de 
a-șl vede pe toți copiii „domni44, ajung 
tocmai la bătrânețe reduși la mila altora. 
Și este o fericire pentru ei, decă un noroc 
deosebit, o întâmplare rară a înălțat pe 
unul din copii la o stare mai bună, ca 
să-i potă ajuta. De cele mai multe-orl însă 
se întâmplă contrarul, așa că poporul nos
tru cu drept cuvânt ține că: „Se te ferâscă 
Dumnedeu să n’ajungl la mila copiilor!14

Etă, On. Adunare, starea, la care 
ajung cele două feluri de omeni, cari nu 
caută calea de mijloc. Am luat ca pildă 
două familii de plugari, căci plugari sunt 
în cea mai mare parte Românii noștri. Și 
în tote vremile plugăria a fost și este ocu- 
pațiune de cinste. Der ce folos, că adl a 
sosit timpul, când tocmai acestă mică în
deletnicire a poporului nostru a devenit 
cea mai rău răsplătită; a sosit timpul, 
când din plugăriă bietul Român abia-șl 
mai pote câștiga pânea de tote dilele, ne
cum să potă acoperi dările cele grele și 
plățile de tot felul pentru școla și biserica 
românescă, decă Român voesce să fiă și să 
rămână.

O parte mare a poporului nostru, 
condusă de ideile greșite amintite mai sus, 
au trecut cu vederea calea de mijloc, care 
conduce la formarea clasei de omeni, cea 
mai puternică și mai sigură a unui popor. 
Acestă cale de mijloc' o formeză mese
riașii.

N’avem decât să luăm de pildă ori 
ce comună românescă. Potcovarul și fera- 
rul de sigur va fi un Țigan; eismarul va ;fi 
un Țigan, un Ungur, seu vre-un Ovreiă; 
croitorul, lemnarul și măsarul va fi vre-un 
Neamț ori Sas; zidarul un Sas seu un Un
gur; boltaș și cârciumar vre-un Sas seu 
vre-un Ovreiu; rotar vre-un Sas; pălărier 
de sigur vre-un Sas seu vre-un Ungur; 
scurt tote meseriile vor fi representate prin 
streini și numai Român măestru nu vei 
afla, afară doră erna de vreun cârpaciu- 
cojocar.

Și bieții Români din comună alergă 
cu toții, tot cu banul în mână, fsă plătescă 
lucrările de tot felul măestrilor streini, cari 
în curând se fac gazde bune. Maestrul cu
tare al satului nu numai e omul cel mai 
bogat din sat, ci și omuljcel mai cu vadă, 
căci el umblând pentru meseria lui în mai 
multe părți, are cunoștințe mai multe, are 
legături cu mai mulțl omeni și în curând 
îl vedl primarul satului. Casa lui, ca om 
harnic, este cea mai regulată și mai îm
belșugată din tot satul; copiii lui capătă 
crescere bună și în curând îi vedl apucând : 
unul la meseria tată-său, altul la plugăriă, 
altul la altă meserie, altul mai cu minte 

ajunge la domnie și astfel fericirea și bine
cuvântarea cerescă domnesce din neam în 
neam.

Averea părintescă nu trece la copii, 
ca aceștia să-o folosescă numai într’un fel 
cu părinții lor, ci fîă-care caută acel teren 
de muncă, pentru care are mai mare atra
gere, fiă-care se chivemisesce așa, cum 
crede și cum vede, că se fericesce mai 
bine și mai ușor. Și meseriile sunt nenu
mărate și fiecare deopotrivă de lipsă pentru 
comună și fiă-care muncă deopotrivă răs
plătită.

Munca meseriașului nu atârnă nici 
dela vânt, nici dela ploiă, nici dela căl
dură, nici dela frig, ci numai și numai dela 
priceperea și sîrguința lui. Frigul și grin
dina pot sdrobi și nimici într’o clipită 
munca de un an de dile a plugarului, pe 
când meseriașul stă la adăpost, în casă 
caldă, scutit și de vânt, și de ploie, și- de 
frig, și de arșița sorelui, și, după cum îi 
umblă de iute mintea și mâinile, tot așa 
de iute ’i se umple și sacul de făină și 
punga de bani.

Bietul țăran este silit să-și vândă pe 
nimica uneori vitele și bucatele, ca să plă
tescă scump lucrul de mână pentru car, 
pentru plug, casă ori îmbrăcăminte. Pe 
când plugarul nu vede cu anii banii în 
mână, meseriașul e tot cu bani, când îl 
cauți, căci munca e tot bani, și tot bani 
face. Pe când meseriașul jeste om neatâr- 
nător, pe atunci bietul econom este legat 
strîns de pământ și chiar și de meseriaș. De 
câte-orl bietul țăran stă cu vitele în grajd și 
cu mânile încrucișate, căci ’i s’a rupt rota și 
rotarul nu i-o pote face la moment; de 
câte-orl vecinii au arat și sămănat, pecând el 
abia a băgat plugul în holde, pentru-că 
măestrul din comună nu i-a putut găta 
plugul, căci avea alte lucrări, cari i-au ve
nit mai ’nainte.

Apoi chiar dâcă economia merge rău, 
bietul plugar nu-șl pote vinde moșiora lui 
și să se mute în altă parte, pe când mese
riașul, decă nu-i merge bine aici, trece 
dincolo, și decă nici acolo nu merge, o ia 
mai departe, pănă ce în fine îșl află, locul 
potrivit chiemărei și meseriei sale. Munca 
și silința plugarului sunt răsplătite totdquna 
numai cu rodul, ce l’a lăsat Dumnedeu 
pământului lucrat, care de multe-orl este 
nimicit de îngheț, potop, ori petră, pe 
când meseriașul are înaintea sa totdeuna 
fructul sigur al muncei sale, care fără voia 
lui nu ’i se pote perde ori nimici.

Meseriașul a pus piciorul pe prima 
treptă cătră domnie, căci decă-i merge 
meseria bine, ajunge domn și stăpân peste 
mulțime de ucenici și calfe, și din lucră- 
torea lui modestă în curând se ridică o 
fabrică cu viitor. Ajuns el odată la acestă 
treptă, nu-șl schimbă domnia nici chiar cu 
diregătorii cei mai mari ai țărei, ori ai 
comunei. Și cu drept cuvânt pote fi mân
dru un asemenea meseriaș mare, căci el 
n’are de a mulțămi posițiunea și averea 
lui la nimeni altui; decât numai muncei 
sale neobosite și oneste; el s’a înălțat pe 

piciorele sale, eră nici decum pe umerii și 
adeseori din grația altora.

Și multe lucruri bune și frumose s’ar 
mai pută spune despre meserii și despre în
semnătatea lor. Mă opresc însă aci și-mi 
pun întrebarea: Ore poporul nostru româ
nesc să nu fiă el în stare a trage folos din 
meserii? N’a sosit ore timpul ca și noi 
Românii să îmbrățișăm acestă carieră mă- 
nosă și binecuvântată?

Răspunsul la aceste întrebări pote .fi 
numai afirmativ, mai cu sâmă dâcă ne des- 
brăcăm de ideile greșite amintite mai sus. 
Adl s’au trecut timpurile de a mai pută 
trăi „cum a trăit tata44, și, durere, încă 
n’am ajuns acolo, ca să putem umbla și 
aspira numai la „domnii44. E de datoria 
nostră, pănă încă mai avem timp, să ne 
apucăm de acele ocupațiuni, care ne pro
mit un traiti mai ușor și o înaintare sigură 
cătră bunăstare și independență. Și aceste 
ocupațiuni sunt meseriile. Fiă-care tată de 
familie să țină sâmă de legea înmulțirei 
poporelor. și să-și aplice copii pe terene 
cât se pote mai diferite. Pe fiă-care să-l 
lase să învețe câte o meserie, și anume 
aceea, pentru care crede, că are mai mare 
aplicare, și din membrii familiei sale să 
caute a desvolta cât mai mulțl și mai di
feriți meseriași harnici. Să aibă totdeuna 
înaintea ochilor împrejurarea, că forte 
adese-orl îi este dat de a vede nisce băieți 
sărăcăcioși, în opinci și desculți, învățând 
la meserii ca ucenici, cari după câțiva ani 
ajung calfe și măestri, și înaintea cărora 
trebue apoi să stea cu pălăria în mână.

Se nu uite, că decă din băeții ome- 
nilor celor mai scăpătațl se pot face mă
estri căutați și cu viitor frumos, cu atât 
mai ușor le va fi copiilor de părinți cu 
dare de mână să ajungă la cinste și avere. 
Nu lipsa și sărăcia să fie îndemnul a-șl da 
copiii la meserii, ca până acuma, ci con
vingerea, că meseria este, cum* am dis, 
„plug de aur44. Părinții să-și dea copiii la 
meserii nu atunci, când nu mai văd altă 
scăpare, și — cum cred ei — îi dau per- 
dărei, ci tocmai când voesc a-i face omeni 
de cinste și folositori neamului lor, când 
voesc a-i înălța la starea de fruntași

Dâcă astfel vor cugeta omenii noștri, 
sunt sigur, că în curând vom vedâ la me
serii ucenici nu numai fiii celor mai săraci 
familii, pe orfani și pe copii rămași pe 
drumuri, ci din contră, fii de gazde bune, 
cari cu părticica lor de avere de acasă 
în curând se pot înălța la locul de frunte, 
ce se cuvine meseriașilor. Dea Dumnedeu, 
ca cuvintele „meseria e plug de amM să afle 
răsunet în inimile D-vostră!

0 declarare.

Rog respectuos onorata Redacțiune să dea 
loc rândurilor de mai jos în interesul ade
vărului.

Înainte cu câteva dile numai îmi ajunse 
în mâni un esemplar al lui „Pester Lloyd“, 
ediția de sâră, Nr. ‘246, cu data 25 Octomvre, 
în oare, sub rubrioa „ScirI judecătorescl,44 
aflai o enarare a afacerei sensaționale a 

soției" mele. Cu adâncă întristare cetii în 
aoâstă corespondentă, că soția mea ar fi 
fost insultată pe stradă de Românii din Soheiu, 
și astfel eu 8șî fi fost constrîns a mă refugia 
înrr’un „maier"1.

îmi țiu de-o sfântă datorință isvorîtă 
din recunoștința mea, să protestez energic 
contra acestei afirmări, care nu corespunde 
adevărului.

Noi n’am trăit între țărani români, ci 
între clerul român, forte stimat din parte-ne 
și între onorațil profesori.

In întreg orașul e cunoscut faptul, că în 
decurs de 4e°e anI întregi am trăit în 
păolnică înțelegere ou toți vecinii români, 
că soția mea chiar la poporațiunea română 
să bucură- de cea mai mare simpatia.

Declar deci în numele ei și al meu, 
că nouă amândurora, în deoursul petrecerii 
nostre de aprope șâsesprecjece ani, în 
Ungaria, nu ni s’a causat din partea 
nici unui Român nici odată nici cea mai 
mică neplăcere, că din contră dânșii numai 
atunol să apropiau de noi, când puteau să 
ne facă vre-un bine, și să ne mângâie în 
orele de întristare.

Din chipul, în care espune luorul 
corespondentul respectiv al lui „Pester 
Lloyd44 isbind în față adevărul, să vede 
olar, cât de preocupat, nedrept și tendețios 
a raportat el despre afaoerea sensațional.ă 
a soției mele.

Brașov, în 3 Dec. n. 1895.
Ludivig Wilhelm Mayer, 

proprietar de fabrică.

Agricultura ca mijloc de vindecare-
Cam acum șepte-c|ecl de anî 

făcură medicii franceal Ferrus și 
Mallon încercarea, de a ocupa în 
câmp cu agricultura pe bolnavii alie
nați (smintiți) și resultatul a fost 
minunat de bun. La micile pose
siuni, ce le aveau la început, au tot 
adaus încet încet păment și așa au 
fundat prima colonie agronomică, 
Ferme St. Ana, la Paris, căreia în 
scurt timpii urmară altele.

Și în institutele englese se pune 
mult pond pe agricultură și la fon
darea de institute noue ved de-șl 
apropriază posesiuni mari. In Ger
mania, institutele de nebuni vechi 
și noue sunt provec|ute cu colonii 
agronomice, așa în Altscherbitz, în 
SacBonia, unde marea posesiune a 
unui cavaler e lucrată de nebuni. 
Resultatele sunt fbrte mulțămitbre, 
atât cele financiare, cât și cele sa
nitare.

Intre tbte ocupațiunile, ce se 
pot da celor smintiți, cele mai po
trivite sunt agricultura și grădinări
tul. Aceste ofer un loc de întâlnire, 
pe care curând se împacă tîner și 
bătrân, inteligent și necult; mișcarea 
corporală în aerul cel bun, care e 
legată strins cu acestă ocupațiune, 
influințeză în mod binefăcător asu
pra respirațiunei și circulațiunei sân
gelui, dă corpului o bogată canti
tate de acrimî, cari sunt atât de

gată. Pe seră aude glasul bărbatu-său : „Po- 
tolește-te focule și stinge-te luminare!“ A- 
poi cum intră în casă o întrebă: „Pe tine 
ai pe aci, nevastă, căci prea îmi miros e a 
om pământăn ?u

— „Este frate-meu cel mai mic, răs
punse ea44.

— „Mergi de chiamă-1 aici să vorbesc 
și eu cu el!44

— „Femeia s’a dus și l’a adus.
— „ Cumnatu-său, după ce l’a întrebat 

despre părinții lor de acasă, îi dice : „Du-te, 
cumnate, și te culcă, âr mâne diminâță să 
intri în grajdurile mele și să iai calul meu 
cel înșelat și înfrânat și te preumblă cu el 
peste tot pe unde te va conduce calul, 6r 
pe sără te întorce acasă și-mi spune tote 
câte le-ai vădut; . să nu uiți a-ml aduce și 
mâncare din care a mâncat calul și apă de 
unde a băut14.

Feciorul s’a dus de s’a culcat și a 
doua <ji s’a sculat de dimineță, a mâncat 
bine, apoi s’a dus în grajd și, scoțând ca
lul, s’a dus pe unde a vrut calul să-l ducă. 
Ei au trecut pe la feciorii cei cu jocul, 

der ori și cât l’au rugat aceștia, el n’a stat. 
De aici au trecut și pe la fetele cele fru
mose, și acestea l’au rugat mult să stea- ca 
să le joce, însă el nici că a voit să asculte 
la vorbele lor și s’au dus mai departe.

In drumul lor au trecut printr’o li
vadă verde eu ârbă multă și bună, aici 
păsceau nisce vaci slabe, slabe, în cât erau 
gata să ca4ă jos de pe pici ore. De aici au 
trecut într’altă livadă, care avea iarba roșă 
până în pământ. In livada asta păscea o 
cirâdă de vaci grase și frumose de îți fu
rau ochii, când le vedeai. El se mirâ mult, 
cum de aceste vaci, deși pasc într’o livadă 
fără erbă, sunt atât de frumose, pe când 
celelalte din livada cea mănosă sunt atât 
de slabe și de urîte ?

După ce ese din aceste locuri, se mai 
duce încă multă cale ajungând în fine la 
un rîu lat și lung, cu apa limpede ca cris
talul, care nu era mai afund ca un lat de 
mână, și-l trece dincolo! Mult se minunâză 
și de vedenia unui astfel de rîu. Umblând 
ei prin aceste locuri frumose, află o casă 
minunată, intră prin odăile ei călare, ger 

nu vede pe nimeni pe aici. Pe o masă 
lungă și lată află o mulțime de prescuri și 
un vas plin cu vin. Cum era flămând și el 
și calul, încep a mânca amândoi la o pres
cură ș ai bea la vin pân’ se săturară. La 
plecare nu uită a lua și în buzunar vr’o 
câte-va prescuri, cari să le aducă cumna
tu-său.

De aci calul l’a dus printr’o grădină 
mare și frumosă, care era plină de flori 
cari de caii mai frumose. Florile îl îmbiau 
care de care să-și rupă *una din ele. De
odată se opresce și era gata să rupă vr’o 
flore și o și rupea de nu l’ar fi vă4ut ca
lul, care îi 4ise : Ai grije, să nu rupi, căci 
ești topit!

Eșind și din acestă grădină, au por- 
nit’o spre casă, căci era trecut de am64și 
aveau încă mult de mers. Când era sorele 
la sfințit, sosesc și ei acasă. Curând după 
ei iată-1 că vine și cumnatu-său, care-1 în
trebă ; Ei, oumnățele, pe unde te-ai pre
umblat astă4l ? Spune-mi, ce-ai vă4ut pe 
unde ai fost?

— „Feciorul îi dă mai întâi prescu

rile din buzunar, apoi îi spune despre tote 
câte le a vă4ut.

Cumnatu-său se bucură de el și îi 
spuse, că feciorii din joc sunt călușerii, 
cari și-au perdut vătaful, er fetele cele fru
mose sunt fetele desmățate, cari n’au as
cultat de părinții lor. Vacile cele slabe sunt 
vacile date de pomană cu părere de rău, 
pe când cele frumose sunt vacile dăruite din 
totă inima. Apa din rîul ce l’a trecute gra
nița între terenul pământesc și cel ceresc; er 
casele cele frumose, în cari ai intrat, sunt 
însăși casele raiului. Grădina cea frumdsă 
e locul unde se sălășluesc sufletele drepți
lor, er florile sunt sufletele lor.

— „Ai avut mare noroc, îi 4ice ©L 
că n’ai rupt vr’o flore, căci te-ar fi prins 
pă4itorul grădinei și de mâna lui n’ai fi 
mai scăpat.

— „Dâr, pentru că tu, cumnățele, ai 
fost atât de cu minte și atât de ascultător, 
mâne dimineță vei merge cu sora-ta și cu 
frații tăi cei mai mari acasă.

Eu vă dau trăsura mea cu patru cai. 
Ve4i că frații tăi sunt cei doi stâlpi de 
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prețiâse pentru vieța în tdte direc
țiunile.

Lucrul la câmp e un mijloc 
principal pentru delăturarea ideilor 
și dispoaițiilor bolnăviciâse ; regu
laritatea lucrărei este un mijloc de 
deprindere pentru hdbSucî și idioți.

Participarea la o lucrare, ce 
.aduce folos, petrecerea în liber, cons- 
ciința, că pentru susținerea sa p6te 
erășî câștiga ceva, împrăștierea și 
abaterea gândirei dela propria mi- 
seriă, influințeză în gradul cel mai 
mare asupra spiritului, întărindu-i și 
Imputerindu-i. și corpul tot odată. 
După cjilele petrecute în liber la 
lucru, vine timpul somnului, care 
aflându-1 obosit, îl petrece în dor- 
mire lină, și-i da putere, pe când 
mai ’nainte îi aducea tortură. Cu 
nutrirea mai bună se deșteptă în ei 
■erășî pofta de vihță, dorul de fami
lia și de casa părăsită; tot atâtea 
motive pentru tractarea rațională a 
acestor nenorociți.

Pentru cei mai mulți din ne
bunii nevindecabili, cari nici când 
nu se mai reîntorc la vieța cetățe- 
nescă, și nici nu se pot uimi, e 
cea mai potrivită colonia agrono
mică. Reconvalescenții și cei ce se 
pot cura remân de regulă numai 
scurt timp în coloniă, debrece, vin
decarea lor urmeză acolo repede.

Rămânerea coloniștilor în colo
nie e de mare folos pentru viitor, 
debrece în coloniile mai bune se și 
practică un mod mai rațional de 
agronomiă, progresele pe terenul 
agronomiei și al grădinăritului se 
pun în praxă și coloniștii sunt ac
tivi, iau parte la tbte.

Ce se ține de spesele recerute 
la fondarea și susținerea coloniilor, 
acele nu sunt mai mari, decât ale 
altor case de nebuni. Ar fi de do
rit, ca aceste colonii, atât de bine- 
■făcătore pentru alienați, și cari sunt 
-de o așa mare însemnătate agrono
mică, se se desvblte cât mai mult.

Așa se spune într’o gazetă ger
mană.

De unde ce vedem? —Vedem, 
•că agronomia, agricultura, lucrarea 
pământului, care-i cea mai plăcută 
ocupațiune a poporului nostru, e nu 
numai isvorul, care ne nutresce tru
pul, ci ne împrospeteză și sufletul. 
,E lesne deci de priceput, pentru ce 
poporul nostru nu se desbară cu 
una cu doue de agronomiă, spre a 
îmbrățișa alte ocupațiuni, și tot atât 
de lesne este de priceput, de ce po
porul nostru în asemănare cu numă
rul, dă cei mai puțini idioți și smin
tiți de minte.

Ferice de cel ce pbte se trăescă 
■din agronomiă, că este pururea în 
aerul cel liber al lui Dumnezeu 

sfântul, care-1 face sănătos și tru- 
pesce și sufletesce; plămânile lui 
sug aerul cel prbspăt, paserile ce
riului lui îi fac concertele cele mi
nunate, rouă dimineții îngrașe vitele 
sale, plbia ceriului rodesce țarinele 
sale, chiar negurile tomnei îi sunt 
lui spre folos, că face strugurii mai 
dulci și mai mustoșl.

Der, ca cineva să pbtă trăi 
după agronomiă, trebue să aibă pă
mânt, vite de muncă și brațe sănă- 
tbse. Pământul se moștenesce, ori 
cumpără; vitele se moștenesc, cum
pără, ori se cresc, er brațele le avem 
dela Dumne4eu. Der, pământul se 
pbte înstrăina prin vân4are, vitele 
asemenea, er brațele se pot ruina 
înainte de vreme prin necumpăt. 
Pier4ând omul una din aceste trei, 
încetă de a fi agronom, și nefericit 
este omul, care a fost deprins a 
lucra în ogorul lui, cu plugul și cu 
capul lui, er pe urmă se vede lipsit 
de Ogor, lipsit de plug, ori când îșl 
vede brațele neputincibse de a mai 
împlini aceste lucrări, după care 
trăesc toți:

împăratul din palat, 
Muncitorul dela sat, 
Coconita dela bal, 
Țărăncuța de pe mal.

Ca însă agronomul să nu ajungă 
acestă stare nefericită, trebue:

1) Să fie moral și muncitor:
„Rogă-te lui Dumnedeu,
Der muncesce tot mereu“.

(E o cjicală veche românescă, 
bună și fbrte înțeleptă.)

2) Se fia cumpătat în tbte, chiar 
și în lucru. Să nu mănânce, nici să 
bea peste măsură, nici se se de
prindă cu mâncări și beuturl scumpe, 
că acele duc pe om la sapă de lemn. 
Er fiind necumpătat în lucru, îșl 
ruineză sănătatea înainte de vreme.

3) Să fie păstrător. „E mai lesne 
a agoniei, decât a păstra!11 e o di* 
cală veche și adevărată. Pbte cineva 
munci până s’a îmbrânci pe brazdă, 
că de n’a sci ține și păstra, tot nu 
va ave nimica, ba va duce chiar 
lipse.

Cine aruncă orbesce banii cei 
mici, adi 3 cruceri pe tutun, 6 cr. 
pe vinars, 1 cr. pe lemnușe de a- 
prins luleaua, acela aruncă pe Ți ° 
băncuță (10 cr.), pe lună 3 fl., pe 
an 36 fl., în 4e°e ani 360 fl., în 20 
de ani 720 fl.

Apoi omul nepăstrător vine a- 
desea în lipsă de bani, și, când îl 
string curelele, îi ia de unde-i ca
pătă și cu ce condiții îi capătă, 
după aceea urmeză năcasuri, lici
tări de moșii, și — din gazde, cer
și to rl.

E frumosă agronomia, frumosă 
și cinstită, der trebue să-o țină omul 
cu amândouă manile. Mai cu semă 
în dina de adi, din o mică greșelă 
pbte omul fi scoa din posesiune, fiă 
că împrumută bani, fiă că gireză 
(stă bun) pentru alții, și lesne pbte 
deveni din posesor și agronom, un 
proletar nenorocit.

— r. —

Din vieța animalelor.
Curtea de paseri.

Curtea pasărilor cere prima-vera 
și vear cele mai mari îngrijiri, și dă 
agricultorului mai mult de lucru ca 
ori când. In aceste două anutimpurî 
trebue se se supravegheze ouatui 
pasărilor, trebue să se pregătescă 
cuiburile de clocit și cloacele, trebue 
să se porte grijă atât de cloșcă, cât 
și de puii lor, încă incapabili de a-șl 
găsi hrana lor și a se apăra contra 
frigului.

Găina. Puișorii de găină năs- 
cuțl primăvera încep a oua în Ia
nuarie, puii mai mărișori ceva mai 
târdiu. Găinile se pun de cloșcă cu 
începere din luna Martie și până în 
Iulie. Se iau oue cât se pbte de 
prbspete și cât se pbte de curate 
și se dă fiă-cărei closce 12—15 ouă. 
Clocirea dureză 20—21 dde- După 
5—6 d’le se oglindesc ouăle, apoi 
în diua a 15-a se clătesc în apă căl- 
dicică. Rasa cochinchină este cloci- 
tbre excellentă. Dacă găinile nu vo- 
iesc să clocescă, ne putem servi 
și de curci pentru clocit.

Curca. Curca ouă primăvera, 
la două dile odată, în total vre-o 
doue-decî de ouă ,și pbte cloci 20—22. 
Unele curci clocesc și oue în acelaș 
timp ; ele trebuesc supraveghiate și 
trebue să li-ae ia ouele de prisos, 
cari ar fi pierdute. Ouele se încercă 
după 8—10 dile. Curca care a fost 
pusă din vreme pe oue pote se în- 
cepă în urmă să ouă din nou și să 
clocescă pentru a doua oră.

Gâscă. Gâscă oue 40—50 ouă 
din Ianuarie și până în Iunie. In 
general ea ouă câte un singur- ou 
la 2 dile și ouatui ei încercă după 
fie-care period o întrerupere de 4—5 
săptămâni. Sub fie-care cloșcă se 
pun 15 — 18 ouă, clocirea dureză 
vre-o 60 de dd®- Câte-odată ouăle 
de gâscă se dau găinilor sau curci
lor spre clocire.

Rața. Rața produce anual vr’o 
cinci-deci de ouă, în două seu trei 
serii. Ea are obiceiul să-și ascundă 
ouăle, de aceea trebuie se i-se facă 
cuibul ei la un loc retras, căci alt

fel ea l’ar părăsi. Ea clocesce în 
timp de 29 dfle, decă aparține va- 
rietăței comune, și în timp de 33—34 
dile, decă aparține rasei bălțate. 
Fiind-că rața duce bobocii săi în
dată ce s’au născut la apă, fapt prin 
care se pierde o mare parte din ei, 
se preferă adese-ori a se da ouăle 
de rață la clocit găinilor. Intr’un 
cas cât și într’altul o cloșcă pbte 
cloci vre-o doue-spre-dece oue.

L e b e d a. Ouatui lebedei în
cepe în Febr uarie. Numai lebe
dele cari au împlinit cel puțin 
vârsta de doi ani, oue. Nu trebue 
sO se deranjeze cuibul făcut de le- 
bedă în cotețul sâu printre erfiuyile 
acuatice din vecinătate. Clocitul în
cepe după ce sau strâns 6—8 oue 
în cuib; el se face alternativ de 
amândouă sexele și dureză 35 dile-

Bibilica. Bibilica este fbrte 
sălbatică, ea oue de obiceiu printre 
garduri. Trebue supraveghiată și 
trebuie să i se ia ouăle în măsură 
ce le ouă, căci bărbatușii la multe pa
sări și animale sunt lacome după 
ouăle ei. De cele mai multe ori ouele 
de bibilică se dau găinilor pentru 
clocit. Numărul ouelor ce se pune 
în cuib este de 15—18 și clocirea 
dureză aprbpe 28 dile-

Păunul. Păuna începe a oua 
la etatea de doi ani și ea îșl as
cunde ouăle, care nu trece nicl-odată 
peste numărul de dece. Ouăle de 
păun sunt voluminbse: ele se clo
cesc mai bine prin două găini seu 
printr’un curcan decât prin păună, 
care este stângăcie si pe care pău
nul nu o lasă se stea liniscită pe 
ouă. Clocirea dureză 29—30 dile.

F a s a n u 1. Puica de fasan ouă 
în captivitate vre-o două-deci de 
ouă, der nu și-le clocesce bucuros. 
E mai preferabil decă se dau ouăle 
și la găini, cari domesticesc mai 
bine pe puișorii de o fire fbrte săl
batecă. Clocirea dureză aprbpe 25 
de dil°> ea este mai întârziată seu 
mai înaintată după speția de fasan 
căruia aparțin ouăle.

Porumbelul. Porumbița în
cepe a cloci îndată ce are două ouă 
în cuib. Aceste ouă dau nascere la 
un porumb și la o porumbiță. Oua
tui nu se opresce decât tbmna și la 
spețiele prolifice se prelungesce chiar 
și într’o parte a ernei. Se pbte ave 
folos decă se împedecă porumbii să 
clocescă în timpul ernei. Porumbe
lul și porumbița se aședă cu schim
bul pe ouă: puișorii se nasc după 
17 dile de clocit.

(„Amicul progr. rom.1')

petră de la portă. N’a acâstă sticluță cu 
.apa vieții, stropesce-i cu apa acâsta și ei 
vor învia! Er tu, nevasta-mea, să iei din 
bunătățile melece-i dori, și le du părinți
lor tăi. îți mai spun și aceea, că ajungând 
acasă să asoulți numai de sfatul tatălui tău, 
care nu te învăță rău, și nici de cât de 
.sfatul mamei tale. Ai grije să nu stai mult 
pe acolo, și când vei vedâ, că au început 
a bate caii cei ’naintași din piciore, să eși 
și să te sui în trăsură, pentru că începând 
a bate din picibre cei dindărăpt, trăsura 
plâcă și acolo te lasă !

Cumnații și-au luat rămas bun unii 
■dela alții și sau dus la culcare.

V.

A doua <|i s’a sculat feciorul de di- 
minâță, și când ese în curte, vede o tră
sură învălită numai în aur și în pietre 
scumpe. Soră-sa încă era îmbrăcată în 
haine de mătase cusute tot cu fir de aur 
.și cu diamanturi.

Feciorul nostru se duce la portă și 

stropesce stâlpii cei de petră cu apa din 
sticluța ce i-o dase cumnatu-său. îndată 
ce-i stropesce, ce să vedi ? Frații lui în- 
viedă ca dintr’un somn, și mult se minu- 
nâză când văd pe frățiorul lor cel iubit. 
Se așâ^ă cu toții în trăsură și până-i nu
măra dece erau în curtea tatălui lor.

Mare era acum bucuria părinților când 
își vădură pe toți copii.

Părinții întrebă pe fată dacă trăesce 
bine cu bărbatu-său. Ea le răspunde, că 
mai bine nu se pote, der’ totul ce-o ne- 
mulțumesce e, că bărbatu-său peste di 0 
dus de-acasă, tot astfel, că ea nu-1 
pote vedâ nici odată dacă e frumos 
seu urît, căci săra, când vine dela slujba 
lui, cum intră în curte, strigă : stînge-te 
luminare și potolește-te focule ! Apoi intră 
prin întuneric în casă, mînâncă și se 
culcă.

— „Ce lipsă ai tu se-1 vedi de fru
mos ori de urît, îi cfis0 tată-său, când tră- 
esci bine și nu duci nici o lipsă de nimica 
în lume. Mulțumesce-te și fii liniștită !“

— „Ba se 1 vadă, ba să-l vadă! a- 

dause mamă-sa, da decă e cum-va chior 
d’un ochiu, — și chemându-o la o parte îi 
dete un muc de lumină dicendu-i :

— „N’a mamă, acâstă luminare, și când 
vei crede că vine bărbatu-tău acasă, aprin
de-o și o pune sub o olă, și după ce va 
adormi bărbatu-tău, scolă-te și te uită la 
el, ca să scil cu cine trăescl! “

După ce au petrecut cu tr ții împreu
nă un câs seu două, cât a dat Dumnezeu, 
caii înaintași au început să bată din pi- 
ciore, fata ese, îșl ia (fiua bună dela toți, 
și suindu se în trăsură, caii și trăsura s’au 
făcut nevă<juți.

Femeia poftitore de a-șl vede bărba
tul la față, abia apucă să vină săra. Ea a 
făcut după cum a învățat’o muma-sa, a a- 
prins luminarea și a ascuns’o sub o olă 
mare. Și când a simțit, că bărbatu-său a 
adormit, se scolă frumușel, ia luminarea și 
se uită la el. Când îl vede luminos ca pe 
un sore îșl uită ca să stingă luminarea și-l 
apucă pe după gât și începe a-1 săruta. In 
zăpăcela ei îi cade luminarea din mână pe 
gâtul bărbatu-său.

Atunci bărbatul se deșteptă și îi 
cjice : „Hei, femeiă fără minte, ore nu ți- 
am spus eu ție ca să faci numai aoeea ce 
te va învăța tatăl tău. Etă că cu neascul
tarea ta moi perdut pentru totdeuna! Eu 
sunt sortie. Mă duc acum la locul meu, și 
dâcă dorescl să mă mai vecii vre-odată a- 
tuncl numai în casele sf. Dumineci mă mai 
poți afla !

Și acolo de pedepsă, că mai vădut„ 
am să fiu stâlpul altarului. Numai după ce 
vei veni tu, și vei pune mâna pe mine ne 
vom așecja fiăcare la locul nostru.

picând sorel6 acestea, casele și tot 
ce era împrejur sau nimicit ca și când n’ar 
fi mai fost de când e lumea, âr femeia s’a 
pomenit singură într’un câmp pustiu.

VI.

Sărmana femeia destul se căia annm, 
că n’a ascultat de sfatul tatălui ei, destul 
plângea, încât și arborii pădurilor se ple
cau la tânguirile ei, der tote erau înzadar. 
Sorele se dusese, și ea trebuia acum să-l
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Călindarul Plugarului pe a. 1896.

In editura tipografiei „A. Mureșianu11 din 
Brașov a eșit de sub tipar „Călindarul 
plugarului pe anul vised 1896“, redactat de 
d-1 Ion Georgescu. Dâoă în cei trei ani 
dela început acest oălindar a ajuns să fiă 
ounosout ca unul dintre cele mai alese, 
mai bogate și mai eftine călindare româ
nesc! dela noi, cu atât mai bine primit are 
să fiă aoum, când întră în anul al patru-lea, 
fiind întocmit și mai ou îngrijire ca pănă 
acum. Cuprinde mulțime de povețe și scrieri 
din cele mai alese și mai neoesare pentru 
trebuințele eoonomului român, aducând și 
frumdse glume și scrieri de petrecere. Târ
gurile, competințele de timbre și taxe se 
cuprind în acest călindar corese și îndrep
tate, mai pe larg și mai acurat ca ori 
unde.

Pe pagina primă se află portretul bine 
reușit al marelui învățat român Timoteiu 
Cipariu. Urmeză apoi regentul anului 1896, 
începutul aDUtimpurilor, sărbătorile și alte 
4ile schimbătore, caloulul sărbătorilor mai 
mari, posturile, deslegarea postului și alte 
multe. Apoi cronologia anului 1896, în
semnarea cjilelor de peste an, la cari sunt 
adause evangeliile, ce sunt a-se ceti in 
fiă-care Duminecă, cum și însemnarea ore
lor și a minutelor, oând răsare și apune 
sorele, er pe de margini povețe despre 
ceea ce are să facă plugarul în fiă-care 
ună, fiind adausă la urmă și câte-o foiă 
albă pentru însemnări etc.

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

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

In partea economică și higienică: So- 
cotâla în economia; Buruenile veninâse; 
Lucrul câmpului; Gunoitul pomilor ; Plante 
viudecătore de bole; Alte leacuri de casă; 
Laptele ; Bolele cailor ; Gâlcile poroilor. In 
partea din urmă vin mulțime de povețe, 
felurite scrieri instructive și de petrecere, 
mai multe glume bine alese, și apoi vie-o 
40 pagine de anunțuri.

Și numai din cuprinsul arătat aci pe 
scurt se vede, că „Călindarul Plugarului11 
pe anul 1896 e întru tote întocmit pentru 
trebuințele poporului nostru. Forma fru- 
mâsă, hârtia bună, tiparul curat și mai în
desat oa în anii trecuți. De vendare se 

află la Tipografia „A. Mureșianu11, și la 
„Librăria N. I. Ciurcu“ în Brașov. Prețul 
numai 25 or. și alțl 5 or. pentru trimitul 
cu posta. După 10 esemplare comandate 
de-odată: unul gratis; pentru vânători se 
dă rabatul cuvenit.

POVEȚE.

Cum se curăță periile de cap. 
Puneți înti’’un lighian apă și în 
apă câte-va picături de amoniac cu
rat. Pe urmă vîrîți în apă peria și 
o mișcațl tare. Apa se va face să- 
pundsă și negră. După aceea spă- 
lați peria de mai multe-ori în apă 
curată și o lăsați se se usce.

*

Cum se țes rupturile hainelor 
Ecă cum dreg Englesii hainele, cari 
se rup: Iau o foiă subțire de guta- 
percă, o pun pe dosul locului unde 
s’a rupt haina, alăturând bine păr
țile desfăcute, și le calcă. Gutaperca, 
care se topesce la 40°, se disblvă 
și lipesce părțile alăturate.

(Căi. Bibi.)
*

Flanelele. Erna a sosit! Fiă-care 
mamă de sigur se întrebă: trebue 
copiii îmbrăcați cu flanele? Unii Țic 
da, alții nu! In privința asta nu e 
regulă, depinde de împrejurări. Dhcă 
copiii sunt slabi de piept, reumatici, 
decă sufer des de stomac, dbcă sunt 
prea dispuși la guturaiuri, flanelele 
sunt forte folositore. Der când copiii 
sunt sănătoși, nu-i îmbrăcați cu fla
nele pentru a-i protegia contra fri
gului. Copiii robuști și plini de viață 
se obiclnuesc repede cu frigul, și ase
menea precauțiuni nu numai că sunt 
inutile, dbr chiar îi predispun la gu
turaiuri și răceli. Flanelele sunt ca 
și cașneurile: un singur minut fără 
ele și cea mai mică variațiă de tem
peratură are o influență imediată 
asupra copilului. Să se lase der fla
nelele pe pielea copiilor slabi și bol
navi.

Glume.
In seminar. Școlarul (cătră 

mai marele): Vă rog dați mi voiă 
să es astăcjl afară pănă desâră.

Mai marele: Poți să eșl, der 
să sci, că dăcă nu te întorci pănă 
la 8 bre, mâne nu capeți mâncarea.

Școlarul: Ei bine, atunci Vă 
rog, ca mâncarea de astăcjl să o 
capăt mâne. *

La un pitar. Femeia: D-le pi
tar, pentru ce nu s’a copt mai bine 
pânea mea?

Pitarul: Pentru-că făina a 
fost cumpărată dela Jidani.

La un cismar. Domnișorul: 
D-le. te rog fă-mi o pereche de 
cisme.

Ci s mărul: Din ce piele?
Domnișorul: Din piele de 

Hamburg, ăr la călcâie se fiă bătute 
potcbve, ca să nu se rbdă.

Cismărul: Ce fel de potcbve, 
pot să fiă și de cai?

*
Lec eftin. Mama: Ah, băiatul 

nostru Vasile se vaetă de durere, 
de dinți.

Tatăl: Du-te cu el la doctorul 
de dinți.

Mama: Der n’am bani.
Tatăl: „Nici nu-țl trebue.

Când va ajunge la ușa doctorului, 
de sigur îi va trece durerea.

*
Lăcălit. Baronul X (cătră un 

Jidan, căruia voia să-i vendă juvae- 
rele nevestei sale): D-le schimbă 
petrile acestea cu altele false, căci 
și așa femeia mea nu le cunbsce.

Jidanul: îmi pare rău, d-le
Baron, dâr d-ta vii prea târcjiu. 
Acestea sunt petri false, căci cele 
adevărate le-am cumpărat eu, înainte 
cu opt cjile, dela d-na baronâsă.

Literatură.
A apărut numerile 2 și 3 din al III 

an al prețiosului jurnal „Amicul Progresu
lui Român" cu următorul sumar : Din 
scrierile Majestății Sale Reginei; Cronică; 
Agricultură; Economia vitelor; Avicultură; 
Apicultură; Vinicultură; Viticultură; Fi
nance ; Soiințe ; Etnologie ; Medicină ocultă; 
Medicină populară; Industrie; Industriile 
naționale; Morile române etc. eto. Supli
mentul literar: Câștigul ăl mare, novelă; 
Copilul lepădat, roman de actualitate. Cele 
24 fascicule anuale în mare format 8 pe 
două colone, fortnâză un forte frumos vo
lum de aprdpe 1200 pagini, având nume
rose ilustrațiunl în xilografie, zincografie și 
fototipie. Jurnalul „Amicul Progresului 
Romăn“ este indispensabil tuturor ce lo- 
cuesc în orașe și la țâră. Atragem aten
țiunea onor, noștri cetitori îndemnându-i 
a-se abona la acest prețios jurnal. Abona
mentul : 9 florini pe an, pentru învățători 
și preoți numai 8 florini. Administrația ; 
BucureBc! strada Țeranilor 140.

*
In Tipografia „A. Mureșianu11 din 

Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
clasa IV gimnasială, reală și pentru scolele 
superiore de fete, de Virgil Onițiu, direo- 
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Eicolea I. Ciur cu, Brașov. 
Format mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fi. 
30 ef. — Opul acesta este o continuare a 
Cărții de cetire pentru cl. III gimnasială 
sorisă de același autor, — o carte mult 
aprețiată în tâte cercurile pedagogice. Cu 
atât mai favorabil are să fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut acum, care în lite

ratura pedagogioă română se presentă oa 
o lucrare forte de valore. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, în 
oare se cuprind instruoțiunl prețidse ou 
privire la modul, cum sunt a se propune 
în scdlă singuratice piese. Urmâză apoi 5 
poeme epioe din cele mai alese, 20 des- 
cripțiunl și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, er la urmă un adaus ou o bogată 
ooleoțiune de modelurl și instruoțiunl re
torice, stilistioe etc.

A apărut în Tipografia A. Mureșianu 
din Brașov: Gramatica Linibei româ
nesc! {Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întocmită în două oursurl 
concentrice pentru șcdlele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea> 
și al 6-lea de școlă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțl, școle civile eto. Editura 
autorului. Recomandăm acâstă 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. Dn an de luptă, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.60. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Căletoria împrejurul odăei mele* unul din 
opurile oele mai vestite ale literature: 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți cuprinde: Ioan Popovicl-Bănățeanu: 
„Din viața meseriașilor*. Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu
merile oele mai frumdse și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.

In Institutul de editură Italian și 
Ignat Samiica din Craiova a apărut o fru- 
mosă colecțiune de poesii, întitulată: Din 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b.SULTE SI DE TOATE.9

Influința corpurilor ceresc! asupra 
pământului.

Pănă acum a fost părerea generală a 
tuturor învățațirilor, că comeții înfluințasă 
asupra pământului numai prin gravitațiune 
și atracțiune.

Acuma însă, în urma cercetărilor fă
cute de astronomii din Petersburg s’a con
statat, că toți comeții (afară de Mercur) in- 
fluințâză asupra pământului și prin puterea, 
magnetică.

Prin apropierea lor nu numai acul 
magnetic se abate din posiția sa, oi și de- 
viațiunea vestică încă se schimbă.

Causa pentru care Mercur face esoep- 
țiune dela acesta, încă pănă acum nu s’a 
putut afla.

*
Imperatu! Germaniei și familia sa.

Grijile puterei nu altereză în nimic la 
împăratul Germaniei calitățile de bun tată 
de familiă.

caute. Și-a făcut opinel de fer și s’a dus 
fli de vâră până’n seră fără să-i dea de 
urmă. După mult umblet ajunge la casele 
Sf. Merourl. Sf. MercurI o simte și-o în
trebă, că ce caută. Ea o rogă ca să-i spună 
unde sunt casele Sf. Dumineci.

— „Nu sciu, draga mea, îi răspunde 
Sf. MercurI, der să te duci la soru-mea, 
Vineri; ea dâcă nu te va îndrepta cumva4.

Femeia se pune pe drum și merge 
cu lunile și cu săptămânile, pănă în sfîrșit 
ajunge la casele Sf. Vineri. Sf. Vineri o 
și simte îndată ce s’a apropiat. Deschide 
o ferestră și o întrebă, că pe cine caută 
ea pe acolo ? Femeia îi spune supărarea 
ei și o rogă s’o îndrepteze la casele Sf. 
Dumineci.

— „Nu sciu, draga mea“, îi răspunde 
sf. Vineri, „der poftesce în casă și te odih- 
nesce pănă va sosi acasă fîiul meu Vântul, 
căci acela umblă priu totă lumea și o să-l 
întreb, nu cumva le va fi sciind el.“

Femeia a întrat în‘casă de s’a odih
nit, căol era sdrobită de tot după atâta 
umblet. Sf. Vinere a și ospătat’o cum a 

sciut mai bine, căci era aprdpe mortă de 
fome.

Mai într’un târdiu etă că sosesce 
acasă și Vântul. Mamă-sa îl întrâbă de 
casele Sf. Dumineci, și decă scie s’o ducă 
pe femeia acesta streină și amărîtă până 
acolo, căci nu mai pote merge pe jos. 
Vântul, după ce se gândi și răsgândi, dise: 
„Hei, mamă, abia numai ca prin vis îmi 
aduc aminte de acele case, atâta sunt de 
departe, și fiind-că mă rogi atâta de mult, 
o s’o duc“.

A doua di luâ Ventul pe femeia și 
o ducea și ducea de credeai că sboră, și 
după multă alergare ajunge cu ea la por
țile sf. Dumineci. Sf. Duminecă se afla 
tocmai la biserică. Vântul învăăț pe fe- 
meiă, ca ea să între în curte, să caute o 
mătură și să măture frumos curtea și apoi 
gunoiele adunate să le pună grămadă și 
să le dea foc. Pe urmă să caute o olă, s’o 
umple cu apă și s’o pună să fiărbă.

Femeia, după ce a mulțumit Vântu
lui pentru bunătatea sa, a întrat în curte, 
care o afla plină de surcele și alte gundie, 

ce erau aruncate de omenii, cari au lucrat 
în diua de Duminecă, și punendu-le gră
madă, li-a dat foc. A pus apoi și o olă cu 
apă, după cum o învățase Vântul.

Nu mai trece mult, și âtă că sosesce 
și sf. Duminecă dela biserică și mult se 
minunâză când îșl află curtea măturată. 
Cine să fi venit aici? Cine să fi venit? 
vorbea ea.

Atunci ese de după portă femeia și 
dice: „Eu sunt, Sf. Maică Duminecă; eu 
am măturat curtea, vădendu’o plină de 
plină de tote gunoiele11.

— „Și ce dar poftescl tu dela mine 
pentru hărnicia și munca ta?“

— „Nu poftesc, maică luminată, ni
mic alra, făr’ să-mi dai voie să văd stâlpul 
altarului și să pun mâna pe el“.

— „Acesta nu se pote, îi cjice sf. Du
minecă, căci în altar nu e ertat nimănui a 
întră, afară de mine !“

Femeia îi istorisi Stei Dumineci totă 
întâmplarea, ce a adus’o p’aci, și după 
multe rugărl a isbutit să facă ca s’o ducă 
în altar și s’o lase să pună mâna pe stâlp.

Stâlpul, cum se atinge de el, o îmbrăți- 
șdză și îi dice:

— „Draga mea, mă bucur, că te-am mai 
putut vedâ odată. Acum să scii, că de adl 
încolo n’o să ne mai vedem11.

Stâlpul se îndoi ca un cerc și se urcă 
în sus, 6r femeia lui se făcu un alt cero 
și se duse după el, ca să-l ajungă, der nu 
l’a mai putut ajunge, deși îl caută până în 
diua de astăfll.

V’așI spune-o și mai departe der’ 
ml-e frică, că veți adormi. O lăsăm dâr pe- 
altă-dată, când om avă și noi vreme mai 
multă. Mă șuii p’un cuiii ca povestea așa 
să vi-o spui, mă șuii p’o șea și vă po
vestii așa.

z Audită din gura moșului N. Ghlorghiță din 
Satulung, de profesiune mocan (oieriă), și scrisă, 
de dascălul:

Doniețiu Dogariu..
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Aflăm din cjiarele germane, oă Wil
helm II se preooupă deja de darurile, pe 
■cart le va depune în ajunul Crăoiunului, în 
pantofii, pe cari copiii săi au obiceiul de 
a-i așecja, la acâstă dată, în ooșurile odă- 
iei lor.

pilele trecute se putea vedea împăra
tul și împărătăsa Germaniei, însoțiți de o 
damă de onore, pătrunzând în principalele 
magazine de juoării din Berlin pentru a 
a alege obieote potrivire ou gustul fiă-cărui 
copil al lor.

Pentru prințul Adalbert, uu viitor ma
rinar, suveranul a ales un vas, representând 
în miniatură yaotul imperial nHohenzollern“. 
EchipagiO, tunuri, mașină ou vapor, nimic 
nu lipsesoe. Tînăra principesă Viotoria 
Luiza va avea, pentru ea, o casă de pă
pușă fârte complectă, ou un mobiliar în 
cel mai ourat stil englez eto.

împăratul și împărătâsa Germaniei 
«’au dus de asemenea la esposiția de pic
tură spre a lua nisoe tablouri, pe cari le 
-destinâză pentru nisoe personagii, pe cari 
ie onorâză cu prietenia lor.

*

Cum îșî petrec domnitorii?
Sultanul din Marocco are îu palatul 

■său de pe mare un drum de fier, care trece 
prin șalele palatului și se sfîrșesoe în odaia 
lui de dormit.

Mica mașină a aoestui tren trage după 
sine un cupeu asemenea mic, în forma unei 
sănii, în care Sultanul șede comod, ori stă 
culcat. Aoestă cale ferată de casă a oostat 
240,000 fi.

Regele Portugaliei a poruuoit să i-se 
faoă o altă mirozeniă. El șl-a comandat 
adecă o o&lâsă ou vapor, ou oare aoușia 
va pute să se preamble pe stradele din 
Lisabona.

*
Un vulcan sub ghiață.

Thoroddson, cunosoutul călător, a des
coperit în unele părți ale Islandei, oarl 
•pănă aoum n’au fost cunoscute, nisoe vul- 
■canl acoperițl de ghiață. De acești vulcani 
numai imediat după erupțiune se pot apro
pia omenii, căci iute după aoeea erășl îi 
acopere gh >ța.

Lavă nu iese din aoei vuloani, oi nu
mai cenușă și năsip esplodeză fârte mult, 
așa încât după esplosiune păraele din apro
piere iau altă direcțiune și din causa to- 
pirei gheții esundeză.

*
Naia cea mai repede din lume.

Naia „Socolu oonstruită de d-1 Jarrow 
Tenumitul constructor de năi, pentru flota 
rusâsoă, merge ou cea mai mare repecfiune, 
■decât ori ce altă naiă din lume.

Ea percurge pe ora 30 milurl de 
mare. Naia nSocol“, este 190 urme lungă 
■și de ÎS1^ urme lată.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 4 Decemvre n. 1895.

S ă m i n ț e
3 « 
a M 
"5 *.
5 £

Prețul pas
100 ahilog^r.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.75 6.90
Grâu dela Tisa 80 6.80 6.95
Grâu de Pesta 80 6.75 6.90
Grâu de Alba-regala 80 6.75 6.90
Grâu de Băcska 80 6.85 7.- •
Grâu ung. de nord 80 .—

Semințo vecin 
ori nouă soiul

oJ xâ ® O 
J w 
'a M 
o p.

Prețul por
100 ohilgr.

dela pănă

Săcară 70-72 6.20 6.30
Orz nutreț 60-62 5.— 5.20
Orz de vinars 62.64 5.50 6 80
Orz de bere 64.66 6.80 8.—
Ov6s 39.41 6.10 6.40
Cucuruz bănăț. 75 a— .—
Cucuruz altă soiu 78 .—
Cucuruz — ,—
Hirișcă n —

Bursa de Bucureso
din 4 Decemvre n. 1395.

Productediv. Soiul
□ursul

dolu pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 35.— 48.-
— transilvană 41.--
— bănățenă 36,-

roșiă
rafinat duplu

30.- 48.—
Oleu de rap. - —
Oleu de in —. - —

a Uns. de porc dela Pesta bO 50 60.-
aS dela țâră —, - —
U Slănină s rentată 54.50 55.-

2o
afumată 58.50 59.50

Seu
8 »—<

Prune din Bosnia în buțl 15.75 16.—
din Serbia în saci 14.- 14.25

<D Lictar ( slavon nou 17.25 17.50Cu n bănățenesc — -
Nuci din Ungaria<D Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută _

n galbină strecurată ,_
Ceară de Rosenau __ _ ..
Spirt

•1
brut _
Drojdiuțe de spirt —.— —.—

C3ă,leiiâ.arxil septemânei.

NOEMVRE are 30 Zile. BRUMRA.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

26 C. p. Alimpiu
27 S. m. Iacob, Pers.
28 S. mart. Stefan
29 S. m. Paramon
30 S. m. Andreiu.

1 S. pr.Naum
2 S. pr. Avacum

8ț C. Nasc. d. D.
9Ioachim

10 Iudita
11 Damas pp.
12 Sinesiu
13 Lucia
14 Spiridon

SCOMPTURl:

"V alori D
o-

 
be

ni
la

.

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &7o âjr.- Oci 100 —
Renta amortisabilă .... &7o 1» H 97-74

n „ (Impr. 1892. . . 5% lan,-Iul. 99 ’/4
r» „ din 1893 5°/0 » t» 99. '/4
n „ 1894 int. 6 mii. &7o Apr.-Ocl. 93?/4
n „ (Impr. de 32. ’/2 4“/o lan.-lnlie 86 l't
n „ (Impr. de 50 mii. 4% n n 86?/s
n „ (Imp. de274 m. 1890 4% n n «7?/(
n „ (Imp. de45m. 1891 4°/o n n 87.—
n „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 87.-

Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6°/n Mai- Noi. loo.’/-,Oblig. Casei Pensiunilor fr. 306 10 280.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/» lan.—lai. 95.-

n „ ,. din 1884 5’/o Mai- Nov. —
n „ „ din 1888 5% Inn.-Dec. —

„ ,, din 1890 5% Mai-Nov. 94 '/,
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lnlie 92 '/B

9) „ urbane BucurescI 6% n h 101-
» » ?» n 5°/„ n 88 ’/8
t» ,, n Iași • n n 81.—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n —• —
V. N

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v — •—•
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1565.
Banca agricolă.......................... 5C0 160 v. 209.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 391.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 V> Jî 406.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 330.- -
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 177.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ ,_

, „ „2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei _ ,_
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „ ' ILM. —._
Seciet. p. const, de Tramways 20 —.—
20 franci aur 20.20

Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1019.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 439.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 374.25
Napoleondorî.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . , 59.321/2
London vista....................................121.45
Paris vista.................................. 48.15
Rente de cordne austr. 4%. . . 99.95
Note italiene.................................. 44.80

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 6 Decemvre st. n. 1895

Mesura a£u

Qreutataa Calitatea.
Valuta a

trlaaâ.

fl. or.
1H. L." | cel mai frumos 5 70

H Grâu < mijlooiu . . 5 20
(mai slab . . 4 80

>» Grâu mesteoat . . 3 60
)) „ f frumosă 3 60
1? . Sâoară îmijlooiă . 3 10
H
,n

„ f frumos
rz l mijlooiu .

3
3

40

„ (frumos 2 10II
7es ț mijlociu — —

Cucuruz.................... 3 30
Mălaiu.................... 3 80
Mazâre.................... 5 80•1 Linte .................... 7 50
Fasole.................... 5 60

) j Sămânță de in . . 9 10
Sămânță de oânepă 4 10
Cartofi.................... — 75
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de porc . — 48
Carnea de berbeoe — 24
Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. Seu de vită topit 32 —

In urmarea acesta se scrie 0 
pertractare de oferte și licitație. La 
licitație se va socoti prețul a fiă- 
cărei parcele după măsura suprafeții 
din plan cu 50 cr pe un metru cua- 
drat, Licitatorul din urmă este obli
gat, după ce va urma încuviințarea 
autorității competente asupra resul- 
tatului licitației, a depune bani, și 
parcela vendută pentru clădire în 
decurs de trei ani dela cjiua. încu- 
viințărei sS o clădăscă.

Condițiile licitației și planul de 
parcelare se pot vedea în cancela
ria oficiului de casă a comunei bi- 
sericescl ev. în 6rele de oficiu. De 
altfel condițiile licitației se vor aș
terne și ceti în 4iua de licitație.

Terminul pentru predarea ofer
telor în scris, care trebue se fiă pro- 
ve4ute cu un timbru de 50 cr., în 
cancelaria oficiului preotului ov. oră
șenesc, este fixat pănă în 27 Decem
vre a. c. 9 ore a. m. îu care di se 
va ținea și licitația în odaia căpițe- 
tului din curtea preoțescă ev. din 
cetate,

Ofertele ce se vor preda se vor 
deschide numai după ce se va fi ter
minat licitația.

Adjudecarea va fi acoluia care 
va da mai mult- Doritorii de a cum- 
pera se învită a lua parte atât pe 
cale de oferte cât și la licitație.

Brașov, 12 Noemvre 1895.

Cursul losurllor privats
din 4 Decemvre 1895

s41,2-3 Presbiteriul v. A. B.

Se caută

Cursul pieței Brașov.

oamp. vinde.
Basilica 7.50 7.75
Credit . . . , 197.— 199.—
Clary 40 fl. m. c. . 55.— 56.-
Navig. pe Dunăre .
Insbruck ....

134.— 136.-
28.—27.—

Krakau .... 27.25 28.-
Laibach .... 23. 23.80
Buda .... 60.25 60.50
Palfiy .... 56.75 57.75
Crucea roșie austr. 17.- 18.—

dto ung. . 10.50 11.—
dto ital. 12.25 12.75

Rudolf .... 23 — 24.-
Salm .... 68.50 69.-
Salzburg .... 26.— 27.50
St. Genois 69.25 70-
Stanislau .... 42.75 46.-
Trieitine 4’/j°/o 130 ni. c. —.— 150.—

dto 4% 50 —.— 72.25
Waldstein 53.— 55.-
Serbescl 88/o 34 — 35.-

dto de 10 franci — —. ■-
Banca h. ung. 4% 125.— 126.—

Din 7 Deoemvre 1895.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni 
Ruble rasescl 
Lire turoesol

Cump. 9.50
Cump. 9.46
Cump. 9.58
Cump. 5.65
Cump. 128.%
Cump. 10.78

Vend. 9.52
Vend. 9.50
Vend. 9.61
Vend. 5.70
Vend.
Vend. - _~

Mărci germane Gump. 58.70 Vend. —.—
Soris.fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.-

un pădurar
cu bune re-

ferențe, care se consimtă a se în
sărcina cu dresarea unui Câ
ne Pointers.

A se adresa prin scrisore la

Agenice Havas
860,2—3 Bucureso! (România).

Ade ver!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut 
Collecția-Austria, 

care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide, numai pentru 5 11. 
75 cr. un ciasornic Remon- 
toir de aur fason, pentru busunar.

15 bucăți 5 fl. 75 cr.

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

2 Dec. de 3783 capete, la 3 Dec. au 
întrat 379.— oapete și au eșit 405, rămâ
nând la 4 Dec. un număr de 3,757 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă veohe 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloc dela 
—.— or. pănă la —.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfa țerănâscă grea dela —pănă 
11a —.— or. de mijloo dela —.— or. 
pănă la----- or. ușoră dela —.— or.
pănă la —.— cr.

Marfă serbâscă, grea dela 56.— or. 
<pănă la 5,7.— cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 55.— or. pănă la 56.— or. transito 
■u-șdră dela 53.— or. pănă la 54.— or.

Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Deoemvre 1895.

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4’/,%
Casa de Depuneri 5’A Berlin .... 3%
Londra .... Belgia .... 3"/o
Viena..................... &7o Elveția .... 3’A7o

Proprletar: Dr. Aurel Murețianu.

Redactor responsaDil: Gregoriu Maior.

Nr. 643—1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.40
Renta de cordne ung. 4% . . . 98.70
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 123.60
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 100.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.60
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 155.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 
Renta de hârtie austr........................ 100.30
Renta de argint austr.........................100.30
Renta de aur austr..............................120.10
Losurî din 860   148.60

PUBLICAȚIUNE.
Din mai multe posesiuni de pă

dure și livecți ale comunei biseri
cesc! ev. din Brașov, care sunt si
tuate în Predeal lipit de frontiera 
ungară și română traversând soseua 
printre ele s’au marcat pe temeiul 
unui operat tehnic mai multe parcele 
de mărimi deosebite, carii sunt des
tinate pentru clădiri de locuințe de 
vară. Din parcelele marcate se ofe- 
reză public spre vendare deocam
dată 32 parcele, și anume care sunt 
în Plan de parcelare însemnate dela 
Numătul 1 pănă inclusive 4, 16
pănă inclusive 43.

Regulat punctual (pe 36 ore), me
chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile ciselate frumos, sunt 
lncrate din aur numit fason, care nu 
se distinge de aur curat și nu-șl per- 
de lustrul. — Pentru mersul regulat 
al sus numitelor ciasorniee, dau în
scris o garanție de
1 lanț fin de aur imitat1

2 nasturi de mangete
imitat de aur,

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

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

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.

Tote aceste 15 obiecte splendide 
de bijuterie împreunai cu ciașornicnl 
de aur fason costă numai fl. 5.75.

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

Firma de ciasorniee:
Alfred Fsscher, 

843,3—6 Viena I. Adlergasse Nr. 12.
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N-rul 2265—1895

Publicatiune.
Oficiul orfanal orășenesc, ca au

toritate pentru pertractarea rămasu
rilor și tutorat, publică prin acesta, 
că remasul lui Adolf Flagner, dece
dat în 7 Noemvre, fără a fi făcut 
vre-un testament, din mobile, albi
turi prețidse și alte lucruri ale ca 
sei se vor vinde cu licitație în 
9 și 10 Decemvre 1895 del a 9 bre 
pană la 12 a. m. și del a 2—4 o.

p. m. în locuința din Șirul-Străjii 
Nr. 3, cu bani gata.

In 11 Dec. 1895 la 9 bre a. m. 
se va face ven4area cu licitație în 
localul oficiului orfanal a realității I 
de casă și grădină, Șirul-Strajii Nr. 3, 
din cărțile funduare 1262 Numerul 
top. 2064 și 2065.

Condițiunile mai de aprope se 
pot vede la oficiul orfanal orășe
nesc din Brașov.

Brașov, 2 Decemvre 1895.
856,8-3 Oficiul orfanal orășenesc.

Comptoarul: 
Văczikbrut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 

1872.

SALVALENT

Iustiman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
unicul Specialist în producte de Petroleum.

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

Marca „1 m 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 fl. 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 pste un Barei original circa 160 klgr. Netto.

Medalie de aur. (pulvis antisepticus comp. Pop ini) Medalie de aur.
Aprobat de consiliul medical superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bălelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform11 in tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tote farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

507* Adresa poștală : POPINI, Bucnresci.
DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 

în B.-Pesta la farmacia I. Tordk.
Cutia ®<> ci*. *^5

Pentru desinfectarea gu
tei ca toaletă h igie
nică, Salvadentul în- 

*t, Iocuesce cu folos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infecteză.

Maiea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat niol continentul europen și 

marea fabrică de argintăriă s’a văciutfi necesitată să dăruiesoă întregul ei de
posits în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

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

obiecte pentru
lamă

Nr. 831,6—6

Berea sanitară Malzextract aiui lohann Hof 
recomandată de mii de medici ca leac cel mai bun pentru 

suferințe de stomac 
afară de aceea și forte nutritore.

Pentru anemie, nervositate, slăbiciune
Malz Chocolade aiui Johann Hof

nutritore și de recomandat unde cafeaua este oprită a lua.

Pentru tuse, răgușală, flegmă
Maiz bonbons pentru pept akii Johann Hoff.

Pentru suferințe de pept, plumâni și gât
Malzextract concentrat alui Johann Hof.
Jfotc de prețuri la cerere se trimit france.

Johann Hoff;.
furnisoru! curții c. r. și a mai multor suverani ai Europei. 

Oepou Ia O. MEPOTII, ISrașov

Ei trimit: p'i
cuțite fine de masă cu 

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent 

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

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

și aoum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.30. Argintul pa
tent american este un metal alb, care îșl păstreză colorea argintului 
25 de ani, despre ceea oe se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat ini e O șariataniă, 
mă simt îndatorat în publio, oă ori cine, căruia nu-i convine maria îi 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu treoă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura acestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

dawd dă esHtoa fi oul ara 
dar de nuntă și în ori ce gospodărie.

TOepou numai la
Telephon
Nr. 7114.

Se trimite numai

mica sumă de II. <».<»<> și adecă:
1

cu

ame-

ame-

2

6
2
1
1

lingură de argint pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american.

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

44 bucăți la un loc.
mai înainte fl. 40

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

Patent-Silber-waarenfabriken.
WIEN, II., Rembrandtstrasse 19. 

rambursă poștală său cu trimiterea înainte a
sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. Veritabil numai cu marca.
Estras alîn scrisorile <le recunoscință:

Onorate Domnule 1 Gdlniczbany (comitatul Zips)
Sunt forte mulțumit cu a doua comandă de două Garnituri 

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

Ou comanda sunt forte mulțămit.

Ferdinand Dula, caplan.

Carets
iln catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
Scliombach Mr. 375$, 

lângă Eger (Boemia).

primi» fabrică. <le cor d e și 
instruEHCiite mttasicale

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

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Bruder* Placht, Ibb Agenți Ideali se caută, rsa
Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru

sește, franțuzește. 04Q ron

ax

Căpitanu Cz.... comand, pieții.

PUTER^

1891-1894

Dare de seamă: Sunt de carat și 
de primit numai pachete originale 

cu numele
EST „Kathreîner”

CAD
Cel mai curat product natural

In greuntl întregi. ,,
Falstvyarea prin amestecături ■' 

deci dară LmposibilS.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


