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INSERATE se primesc la Adml- 
nîatrațlune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunoluri: 

In Viena: 2f. Dukes, Heinrich 
Schalck, Rudolf Afosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; AwXon Oppelik, J. 
Danncbcr, în Budapesta: j4. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat: în 
Bucuresci; Agence Ravas, Sud- 
cursale de Ho umani o • în Ham
burg: Karotyt & Liebmann.

Prețul Iri80rțIuniIor: o seria 
garmond pe o coldnă 6 or. și 

i BOcr. timbru pentru o publi- 
I oare. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

He clame pe pagina a 3-a o 
serin 10 or. seu 30 bani.

3d:e3 so)

Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Peint România si străiuăta»: 
Pe un an 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

8e prenumără la tdte oticieie 
poștale din întru și din alară 

și la dd. coleoteri.

Ai’i'aaiiiBnttil pentrn Brașov 
aaministratiunea, piața maro, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.; pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl,, pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a. 
sdu 15 bani. Atât abonamen
tele c&t și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Alegerile sub Banffy.
Se duce vestea, cât de mult își 

bat joc miniștrii unguresc! de con
stituționalismul, căruia au se i mul- 
țumescă, că sunt astăzi la putere. 
A ajuns de rîsul lumei, cum se res- 
pecteză legile și cum se păzesce li
bertatea cetățenilor în statul stăpâ
nit de ei.

Tot constituționalismul se în- 
vârtesce în jurul votului. Cel ce-și 
pote câștiga mai multe voturi, are 
sorții de isbândă. Partida guvernului, 
numită și „liberală41, a sciut de-un 
lung șir de ani încoce să-și asigure 
majoritatea în dietă. Tâte încercările 
oposiției maghiare, de-a o' răsturna, 
au rămas pănă acuma zadarnice. Cei 
ce au frânele în mână, sciu să-și 
câștige voturi câte le trebue, ca să 
rămână tot ei de-asupra. Numai să 
nu întrebați, cum și cu ce mijloce.

E ușor a dice, că tote merg pe 
cale constituțională și că tote se în
tâmplă cu voința poporului, când 
cei de sus dau numai din pinteni și 
se aleg, și ici și colo, tot numai can
didați pe sprîncenă, și când se pun 
în mișcare și gendarmî, și honvefli, 
și armată comună, ca să îndrepteze 
voința poporului după porunca gu
vernului.

Vai de libertatea și constituțio
nalismul, care trebue sprijinit cu ba
ionetele, cu amenințări, presiuni și 
ocupțiunl din partea argațilorputerei.

Numai de curând au gustat bu
nătatea acestui faimos constituțio
nalism bieții alegători slovaci și 
șvabi dela Stomfa, unde cu ocasiu- 
nea alegerei de deputat haita lui 
Banffy a făcut minuni cu ne mai 
pomenitele ei brutalități și barbarii, 
numai ca să bată cu orl-ce preț la 
alegere pe candidatul „partidei po
porale44 maghiare.

Alegătorii oposiționali dela Stomia 
pot istorisi, ce însemnâză o ale
gere dietală sub guvernul lui Banffy. 
Ei au gustat paharul amărîciunei 
pănă la fund. I-au luat cu gendar- 
mii și cu miliția și i-au ținut în 
cap de iârnă, în câmp, sub cerul 
liber, totă 4iua și tdtă noptea, fără 

hrană, fără foc, așa că dintre 1500 
de alegători s’au bolnăvit cea mai 
mare parte și peste 70 sunt acți 
greu bolnavi de tifus.

Și tâte acestea numai, ca nu 
cumva partisanii candidatului opo- 
sițional să vină în atingere cu cei 
din Stomfa și să-i câștige pe partea 
lor. După ce au tost astfel maltra
tați și chinuiți 36 de ore, au mai 
și respins dela urnă sud pretexte de 
nimic sute de alegători. Așa numai 
s’a putut câștiga majoritatea pentru 
candidatul guvernului.

Cu tâte că partidele oposițio- 
nale sunt contrare partidei poporale 
catolice, totuși au strigat în dietă 
ca din gura șerpelui, că Banffy se 
folosesce de puterea brutală și de 
mijlâcele cele mai condemnabile spre 
a se ținâ la putere. Se tem cu drept 
cuvânt Apponyștii și Kossuthiștii, că 
la viitorele alegeri dietale o pot 
păți și ei așa, cum a pățit’o „partida 
poporală44 la Stomfa.

De atunci a mai fost o alegere 
în Girald, unde alaltă-erî erăși a 
eșit candidatul guvernului față cu 
un apponyist. Aici, după larma cea 
mare, ce s’a făcut cu alegerea din 
Stomfa, nu s’au comis aceleași bru
talități, der s’au săvîrșit ilegalități 
cu carul din partea organelor gu
vernului.

Din tote acestea se vede, că gu- 
vernul-Banffy e hotărît, ca cu orl-ce 
preț să se țină la putere și, dâcă nu 
va isbuti oposiția, de a-1 răsturna 
mai curând, el va dobândi, cu mij
lâcele despotice, ce le întrebuințâză, 
majoritatea și în viitârea dietă.

Dâcă e vorba de poruncelă și 
de alegeri cu gendarmî, apoi ar fi 
de o sută de ori mai bine să se 
facă dungă peste constituționalismul 
acesta mincinos și să se spună încai 
pefață, ceea ce totă lumea scie, că ab
solutismul domnesce în Ungaria. 
Atunci cel puțin nu se va mai 
pute €țice, că domnesce voința po
porului. ________

Fonduri bisericesc!.
Prea Sânția Sa părintele epis

cop dela Arad, loan Mețianu, a adre

sat 4ilele acestea o circulară cătră 
protopopii și preoții români din 
diecesa Aradului, în care le face 
acestora nisce propuneri fârte prac
tice și de neprețuit folos pentru 
bunăstarea bisericilor și înflorirea 
poporului nostru.

A sosit, în adevăr timpul, ca 
preoții și învățătorii noștri să se 
pună pe lucru cu tot-adinsul și să 
se îngrijâscă a-șî asigura viitorul lor 
și al poporului lor prin hărnicia 
propriă, căci alt ajutor, afară de 
noi, nu-i de unde și nu-i dela cine 
aștepta. Vedem, că greutățile se în
mulțesc, cerințele se sporesc pe fli 
ce merge, vre-o ușurință nu ni-se 
face nici dintr’o parte, er contrarii 
bisericilor și naționalității ndstre lu- 
crâză (ji și nâpte la ruinarea viitoru
lui nostru național.

Ce va fi de noi, dâcă în fața 
acestor împrejurări vom sta cu 
mânile în sîn și vom lăsa, ca alții 
să ne ia de sub piciâre și puținul 
teren de înaintare, ce ni-a mai 
rămas?

Mai cu sâmă prin introducerea 
cunoscutelor legi politice-bisericescl 
este fârte amenințată legătura între 
popor și biserică, er prin Introdu
cerea matriculelor de stat se va 
împuțina în viitor și mai mult veni
tul preoților noștri, căci deși nu 
ac}!, dâr peste 15—18 ani fetele, er 
peste 18—22 ani feciorii, cari vor 
păși la căsătoriă, nu vor mai lua 
estrase din matriculele bisericesc!, 
ci se vor folosi de matriculele de 
stat.

In vederea acestora, precum și 
a altor multe eventualități, ce pot 
să mai vină asupra capului nostru 
în viitor, ' Prea Sânția Sa părintele 
episcop al Aradului sfătuesce preo- 
țimea sa, ca de-o parte să lucreze 
din tâte puterile la cultivarea sim
țului religios în popor, ca „singurul 
nostru scut de apărare în grelele îm
prejurări, în caii ne aflăm44, er de 
altă parte să se înființeze fonduri 
speciale în fiă-care parochiă, din cari 
odată să se îmbunătățâscă dotațiu- 
nea preoților și a învățătorilor, con
tribuind prin acâsta la ușurarea po

porului ; afară de aceea poporul să 
se potă ajuta, la cas de lipsă, cu 
împrumuturi din aceste fonduri, ca 
astfel să nu fiă a visat la cămă- 
tarnici.

Pentru ajungerea acestui scop 
se recomandă în circulara pomenită 
mai cu semă înființarea de magazine 
de bucate în fiă-care parochiă. Dâcă nu
mai cu vre-o 20—30 de ani înainte 
— și ce sunt acești 20—30 de ani 
în vieța unui popor ! — s’ar fi în
ființat în tâte parochiile magazine 
de bucate, astăcji n’ar fi nici o pa
rochiă — se c|ice în circulară — 
care n’ar ave fond de câte-va mii 
de fioreni, cum și au deja multe 
parochii, în cari s’au înființat mai 
de mult asemenea magazine.

Că astfel de întreprinderi duc 
cu siguranță la scop, se dovedesce 
în circulară prin faptul, că în multe 
chiar dintre cele mai slăbuțe pa- 
roohii ale diecesei Aradului, unde 
sunt preoți și învățători vrednici, 
s’au înființat fără vre-o greutate ase
menea fonduri, din cari apoi și-au 
cumpărat și pământuri bisericesci, 
pe când în alte parochii mai avute 
nu s’a tăcut nimic din causa nein- 
teresărei preoților și învățătorilor.

Pentru ca în viitor tâte paro
chiile din diecesa Aradului să mârgâ 
înainte pe terenul sporirei și des- 
voltărei puterilor materiale, preoți
lor li-s’a dat ordin, ca în tâte paro
chiile să înființeze asemenea fon
duri, er unde esistă, să lucreze,din 
răsputeri pentru sporirea lor.

In acest scop preoții din fiă- 
care protopopiat vor ave să se în- 
trunescă în tot anul în conferențe 
tractuale, la cari vor pute fi Invitați 
și învățătorii. In aceste conferențe, 
ce se vor ține într’una din cjilele de 
după anul nou, se vor sfătui, sub 
conducerea protopopului, asupra is- 
vârelor și modului de procedere atât 
în privința înființărei de fonduri 
nouă, cât și în privința administrării, 
sporirei și cruțărei fondurilor esis- 
tente. In aceste conferențe preoții 
îșl vor da sema în tot anul despre 
ceea ce au lucrat, cum au lucrat și 
la ce resultat au ajuns.

FOILETONUL „(IAZ. TRANS.44

Jertfele dragostei nefericite.
— Novelă din popor. —

Cale de dâuă cesurl dela noi 
în jos, pe malul drept al Someșului 
mare, este satul Restâcă, un sat 
mic, locuit numai de Români, foști 
iobagi, der âmeni cu bună stare și 
cari țin morțiș la obiceiurile și cre
dințele cele vechi, rămase lor din 
moși-strămoși.

Chiar la mijlocul satului ședea 
înainte de asta cu câți-va ani cel 
mai avut om din Răstâcă, Nucu 
lui Onofrim, el era curatoru bise- 
ricei și primarul satului tot-odată. 
Și era badea Nucu om, cum puțini 
mai afli acji. Jl cunosciam bine, că 
era prietin bun cu tata. Par’că acum 
îl văd, om nu prea înalt, der îndesat 
și bine ținut, și frumos îmbrăcat 
tot deuna. Purta un păr mare pănă 
la jumătate spatele și tot cu ciobâte 
mari, gazdăcesci l’am vecțut, de câte 

ori l’am văcjut. Când venia la târg, 
el nu venia în veci pe jos, der nici 
călare, ori în trăsură cu cai, că caii 
nu-i erau dragi, din care pricină nici 
nu-i ținea. „Calul umblă tot după 
capul omului44, flicea badea Nucu, 
când îi 4i°ea cine-va, că de ce nu 
ține cai.

El âmbla tot cu carul cu boii. 
Punea fundul carului la car, pe dri
cul din apoi o ladă, pe ladă două 
perinl și acolo ședea el cu lelea To- 
dora, cu muierea lui, răzimațl găz- 
dăcesce de fundul carului, peste 
care era tras un țol nou găzdăcesc, 
de ajungea peste fundul carului și-l 
acoperea mai de tot. Toți omenii 
îi dau drum, ca la protopopul, când 
îl vedeau venind astfel la târg. 
Nici boii nu-i mâna el, ci servito
rul, ori unul din feciori.

Și avea badea Nucu patru fe
ciori și o fată, pe care o făcu preo- 
tesă. Er feciorii rând pe rând toți 
slugiră pe împăratul. Și adî trăesc 
trei din ei, cei mai mici, der Todor, 
feciorul cel mai mare al badii Nucu, 
el nu mai trăesce. A avut o întâm

plare primejdiâsă, săracul de el, în
tâmplare, care-1 băgă îngropa și pe 
el și pe badea Nucu și pe lelea To- 
dora.

Etă întâmplarea cum a fost:
P ste drum dela badea Nucu 

ședea Gavrișu Pascului, cel mai să
rac om din Restâca, care nu avâ, 
decât căruța cea rea cu grădina 
cea mică și cu 2—3 locurele la 
câmp. Der avea Gavrișu Pascului 
un odor de fată cum nu mai era 
pe apele vâstre. Și fiind casa Nu
cului numai peste drum dela a lui 
Gavriș, și având Nucu feciori holtei, 
er G-avriș fată frumâsă, nu-i mirare, 
că se căutau des unii pe alții. Nu-i 
vorbă, badea Nucu rar întră în casa 
lui Gavriș, mai numai când îi tre
buiau la lucrul câmpului lucrători, 
că atunci dela Gavriș scia, că ca
pătă trei odată: pe Gavriș, pe mu
ierea lui Sofica, și pe Todosia, pe 
fata lui. Der cu atât mai des abă- 
tea Todor pe la badea Gavriș, decă 
nu de alt-ceva, — în povești; er 
căsenii badii Gavriș minteni-min- 
teni erau la badea Nucu, ca omul 

sărac, mai după una, mai după 
alta.

Restocenii, ca toți âmenii, vor
beau multe de tote despre copii lor. 
Unii își dau cu socotela, că Todor, 
feciorul badii Nucu, stă să moră 
de dragul Todosiei; alții își 4i°eau> 
că nu atât Todor âmblă în ruptul 
capului dnpă Todosia, cât ea după 
el. Babele, ve4î bine, ca mai sciu- 
târe, țineau morțiș, că Todosia a 
făcut ce a făcut, de âmblă feciorul 
bocotanului după ea, ca mânzul 
după epă.

Ce-i drept e drept; Todor juca 
numai cu Todosia, împreună mergeau 
la joc și împreună mergeau dela joc, 
tot de mână, cum merg copii dela 
șcâlă. Când eșia el Dumineca, ori în 
sărbători de acasă, se mergă la joc, 
o striga dela terestră: „Gata ești, 
Todosie? — Hai lajoc!“. De nu era 
gata, ceea ce rar se întâmpla, el o 
aștepta frumușel în pârtă, ori întră 
după ea chiar în casă, și mergeau 
împreună. Când se împrăștia tineretul 
dela joc, lua Todor pe Todosia pe 
după cap și așa eșau până-n drum,
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Măsura acăsta e cât se pote de 
bună și lăudabilă, căcî prin ea preoții 
și învățătorii vor trebui se se simță 
încuragiațî, văZend că sunt contro
lați și se ține semă de faptele lor 
cele bune.

Ar fi forte de dorit, ca în tbte 
diecesele românescî să se facă ase
menea. încercările făcute ici colo 
prin înființarea de magazine de bu
cate și în părțile nbstre, de anumiți 
preoți și protopopi harnici, au avut 
cele mai îmbucurătbre resultate. Fiă 
pe calea acesta, fiă prin cultivarea 
unor pământuri pe sema bisericei, 
ori alte mijlbce de acest fel, unele 
parochii au ajuns în scurt timp la 
fonduri considerabile, din cari as- 
tădi se ajutoră la îmbunătățirea sa
larului invățătoresc, er ca mâne se 
vor pută ajutora din interesele aces
tor fonduri și la acoperirea altor 
multe trebuințe, fără de-a mai arunca 
sarcini asupra poporului.

Când însă lucrarea va începe 
în masse, din partea tuturor, cum 
are se 8e facă acum în diecesa Ara
dului și cum s’a mai făcut și din 
partea altor confesiuni streine, de-a 
bună sema resultatele vor fi. nease
mănat mai îmbucurătbre, căci nu 
numai o parte, ci întreg poporul 
românesc va lua direcțiune spre în
florire și progres.

Ajute Dumnezeu, ca așa să fiă!

Revista politică.
Alegerea dela Stomfa. Sâmbăta 

trecută s’a săvârșit alegerea de de
putat în Stomfa (Stampfen). Ale 
gerea acâsta s’a făcut între baione
tele guvernului, care și-a pus tbtă 
puterea ca să scotă pe candidatul 
său, pe secretarul de stat Latkoczy, 
față cu Ottocslia, candidatul partidului 
poporal catolic. După o luptă înver
șunată, în care guvernul s’a folosit 
de mijlbcele cele mai drastice și pre
siunile cele mai mari, a fost ales ca 
deputat guvernamentalul- Latkoczy cu 
864 voturi. Etă ce scrie 4'arul 
slovac „Narodme Roving11 despre acestă 
alegere: „Alegerea dela Stomfa ni-a 
arătat, că stă fbrte rău cu noi, și că 
corpul nostru politic se nimicesce 
ca și un cadavru ce zace la arșița 
sorelui. Libertatea, constituția, legea 
și dreptul cetățenesc.: tote aceste în
semnă nula, când e vorba de inte
rese personale și de partid. Numai 
singur una numără și are valore: 
arma gendarmilor și sabia dragonu
lui. Nimeni nu respectă dreptul. Trăim 
într’un stat polițian, care e admi

nistrat de bărbați, a căror cutezanță 
nu cunăsce margini. Alegerea dela 
Stomfa ar merita să fiă espusă la 
mileniu".

In dieta austriacă din Viena s’a 
început Lunia trecută desbaterea asu
pra bugetului pentru 1896. S’au îns
cris la cuvânt peste 40 de deputați. 
Desbaterea este de însămnătate, mai 
vârtos pentru-că e vorba de apro
piata reînoire a pactului dintre Aus
tria și Ungaria. Seim, că antisemitii 
din Viena s’au făcut foc în contra 
Ungurilor, când au văcjut cum ga
zetele unguresc! scrieau în contra 
numirei lui Lueger ca primar și 
cum ațîțau pe guvernul din Viena, 
contra partidei antisemite. Se aș
tepta prin urmare, ca deputății an- 
tisemițl din parlamentul austriac se 
se folosescă de cea dintâiu ocasiune 
spre a lovi în Unguri. Primul vorbi
tor antisemit a fost deputatul Di*. Schle
singer. Etă după gaztele ungurescl 
ce a c|is cu privire la înoirea pac
tului dualist cu Ungaria deputatul 
Schlesinger:

„Ungaria împiedecă pe Austria în des- 
voltarea ei materială. Uugaria este stăpâ
nită de jidovime, care umblă numai să 
se îmbogățesoă pe spinarea popdrelor. Be- 
înoirea pactului însă nu se pote face ca 
păDă acuma, trebue să ne opunem preten- 
siunilor impertinente ale Ungariei. Capitala 
Ungariei a ales pe Kossuth Lajos cetățân 
de ondre, și când acest rebel bătrân a în
cetat din vieță, Ungurii au voit să silâscă 
pe împărat sâ arboreze un steg mare pe 
palatul său din Buda; acestea suut frumo- 
sele semne ale făimosei fidelități cu care 
Ungurii se laudă mereu înaintea rnonar- 
chului, care a făout atâtea minuni pentru 
UDgurl. Imp&ratul a dat voiă să se aduoă 
acasă cadavrul lui Kossuth și a permis 
fiului său, să se așeeje în Ungaria. Tenârul 
Kossuth drept recunoscință ține discursuri 
pline de ură împotriva împăratului și a 
Austriei. El a tfis într’o vorbire, că Austria 
este o precupâță bătrână, de care Ungaria 
vrea să se despartă. Mai esistă ore un simț 
de rușine în AustriacI, de sufer asemeni 
insulte? Guvernul austriac este slab și ne
putincios față de Ungu'l. Micii capitaliști 
austriacl să se desfacă numai repede de 
hârtiile de valore ungurescl, pentru-că în 
viitor încă înaintea serbării mileniului în 
Ungaria va isbucni un krach (faliment) care 
va fi neînlaturabii, și cu cine să încheiăin 
noi pact? E cu neputință să pactăm cu o 
cetă de curăt.itorl de canale jidano-maghiari 
și ou asemenea omeni de pe cari curge 
murdăria.... Orașul și poporul Vienei, și 
fiă-ce creștin i ar ierta contelui Badeni pă
catele de până acuma, decă s’ar decide să 
ia posițiă de luptă față ou Rotschild, oare 

e atot-puternio în Ungaria, pentru-că gu
vernul unguresc s’a băgat în slușba capi
taliștilor Jidovi, și umblă acuma să jido- 
vâscă și nobilimea maghiară, ca astfel să-o 
potă deda la ataourile celea mai îndrăsnețe 
contra Austriei.

După ce Dr. Schlesinger a în
cheiat vorbirea sa cea vehementă 
în contra Jidano-Maghiarilor, preșe
dintele camerei br. Chlumetzky 
spune că-i pare rău că n’a aucjit cu
vintele vătămătoie ale vorbitorului, 
căci l’ar fi chiămat la ordine; el des- 
aprbbă atacurile lui Schlesinger cți- 
când, că ele înveninâză numai spi
ritele în contra Ungariei și compro
mit demnitatea parlamentului.

Evenimentele din Turcia. Din parte 
ofîcibsă turcâscă necontenit se în
cercă a se dovedi, că acum spiritele 
sunt liniștite în Turcia, și cțiarele 
europene colportâză scirl false des
pre starea lucrurilor în imperiul oto
man. Cu tbte acestea însă cele ce 
se petrec acolo nu rămân ascunse, 
și Puterile europene sunt departe 
de-a da deplin creZement oficibselor 
turcesc!. țHarul „Standard11, din Lon
dra anunță, că Porta stă cu totul 
singură și e părăsită de toți. Miniștri 
petrec cțiua. — nbptea în palat, unde 
domne8ce cea mai mare panică și disor- 
dine. „Oficiul Reuter“ anunță din Cairo, 
că acolo au atacat derviși (preoți 
turci) satul Anendan, l’au aprins, l’au 
jăfuit și au omorît mai mulți bmenl. 
Scirl de acestea sosesc cțilnic din 
diferite părți ale imperiului turcesc. 
Deci va trebui încă forte mult timp 
pănă să fiă restabilită ordinea.

Intrigi ticâlose.
Nu mai sciu contrarii noștri 

cum se ne învrășbescă. Planul lor 
răutăcios de a virî zizanii între dăs- 
călimea și preoțimea română din 
părțile Aradului e dat pe față și 
nimicit prin declararea de mai jos, 
ce ni-o trimit învățătorii din Lipova 
pe lângă următbrea scrisore:

Onorată Redacțiune !
In numărul 276 din 1 Dec. 1895 al 

diarului kossuthist „Arad es Videke", sub 
rubrica „Tanugy" (Cestiunl școlare) a apă
rut un comunicat, pe care avem onore a 
vi-1 alătura aci sub a) și b) în copiă ungu- 
râscă și în traducere românescă.

La acest comunicat, noi subscrișii 
ne-am aflat de-opotrivă îndemnați și înda
torați a trimite la redacția numitului diar 
alăturatul răspuns în limba maghiară și în 
traducere românescă, sub c) și d) pe care 
în interesul marelui nostru public, cu onore 

V ă rugăm, să binevoiți a-le publica cu totă 
urgența.

Lipova, la 9 Decemvre 1895. 
loan Tuducescu mp.

Constantin Crețiun mp. loan Lncaciu mp. 
învățători în Lipova.

Comunicatul din „Arad es VidekeV)

Cestiuni didactice.

In atențiunea ministrului de instrucțiune 
publică și a învițătorilor românii

învățătorii români gr. or. din comita
tele Arad, Timiș și Caraș-Severin s’au în
trunit în luna Noemvre într’o conferință 
secretă în Lipova. La acesta i-a îndemnat 
în primul rend adevăratul simț al inimei 
lor, care se înflăcăreză pentru patria ma
ghiară, er în rândul al doilea procedura 
nesuferită a superiorilor lor, cari, pe lângă 
puțina plată, învățătorilor copleșiți de 
multele afaceri le causâză enorm de multe 
amărăciuni, și procedura lor oficiosă și-o 
află resolvată prin aceea, că fără de nici 
o causă dojenesc și mustră pe bieții învă
țători înaintea rr iașilor țărani.

Retăcend în area îndelungatelor nos- 
tre nevoi, cu adâncă supunere și cu stimă 
patriotică maghiara, rugăm prin foia acâsta 
pe Escelența Sa D-l ministru, ca ' să se 
îndure prea-grațios a’șl îndrepta atențiunea 
asupra nostră, cari nu mai putem să sufe
rim brutalitățile preoților noștri, și cari 
voim să servim patriei maghiare, și recur
gem acolo, unde sălășluesce buna voință 
și simț față de individii, cari asudă pe ca
riera nobilă, der spinosă.

Acesta conferință constătătore din în
vățători gr. or. cu bucuriă servesce și cu 
un registru al numelor lor, decă în urma 
prețiosei atențiuni a d-lui ministru de ins
trucțiune asigurați vom fi prin ordin în 
contra fanaticilor noștri preoți, pentru ceea 
ce conferența din Lipova a învățătorilor 
români gr. or. patriotici se recomandă pre
țiosei atențiuni a d-lui ministru de instruc
țiune și a marelui public.

Provocăm tot-odată pe acei colegi 
greco-orientail, cari consimt cu noi, să se 
adreseze cu scrisorile lor cătră cancelaria 
inspectorului reg. de școle al comitatului 
Arad.

Răspunsul învățătorilor din Lipova.

Stimată Redacțiune! Sub titlul „Ces
tiuni didactice" și „In atențiunea ministrului 
de instrucțiune publică și ’n a învețătorilor ro
mâni" în No. 276 a lui „Arad ds Vidike* 
a apărut un comunicat, al cărui conținut 
pe scurt este, că învățătorii români gr. or. 
ar fi ținut în luna trecută Noemvre o cou-

Dăm comunicatul și scrisorea de 
mai jos numai în traducere fidelă ungu- 
rescă, fiind de prisos a le mai reproduce 
și în limba maghiară, în care au fost 
scrise. — Red.

acolo o lăsa de după cap și o ducea 
de mână până la pbrtă, povestind. 
Der rar se întâmpla să-și gate po
veștile pân’ acasă, mai stau și în 
pbrtă câte-un bun scopot, până stri
ga ori mama lui Todor, ori mama 
Tod^siei: „Mai întrațl și în casă, 
că va fi rupt fomea!

Așa trecură vre-o doi ani de 
Zile. La lucru erau mai tot la olaltă, 
er Duminicile și sărbătorile erau ne- 
despărțiți, apoi în șeZătbre dbră cu
teza vr’un fecior se șeZă ori se apuce 
fusul Todosiei ? Feri Dbmne!

Părinții lui Todor vedeu cu în
grijire dragostea Todorului lor cătră 
Todosia, fata vecinului lor celui să
rac, aveau însă o mângăiare, că 
adecă din dragostea lor nu s’a alege 
nimic, că Todor de bună semă n’a 
scăpa’ de cătănie, er păn’a cătăni 
el, ori că s’a mărită Todosia, ori că 
va cresce și s’a face de mărit fata 
popii, care de bună semă i-a plăce 
lui Todorul lor mai bine decât To
dosia, c’a fi mai tinerică. Așa își 
făceau bătrânii bocotani socotela, der 
alt-cum și-o făcea Todor. Când se 

apropiâ postul Pascilor, de dau fe
ciorii la număruș, el merse săra la 
Todosia și povesti cu ai lor, cât 
povesti, er când se plece acasă, To
dosia îl petrecu pân’ afară. Acolo, 
pe pragul ușii tinejii, unde numai ste
lele și luna erau mărturie, și le aucjiau 
vorbele, începu Todor așa :

— Tu, Todosie, eu merg se 
trag sorți, după aceea merg la asen- 
tare, pbte m’or și Jușt, ce Zi°î tu, 
de m’or duce cătană, măritati-i tu 
pân’oiO scăpa eu de acolo, or! că 
aștepta-mi-i ?

— Da ce întrebare-i asta, To- 
dere? întrebă fata; scii tu de bună 
semă, că te-or lua? Și crecți tu că 
eu voiu mai călca batăr în joc pă- 
nă-i veni tu? Eu, Tbdere, așa se 
scii, că de m’ar cere chiar feciorul 
împăratului, pănă te sciu pe tine 
viu și holteiu, nu mă mărit, decă 
doră tu n’ai mai veni din focuita 
ceea de cătuniă, atunci să scii de 
bună semă, că ebdă albă voiu îm
pleti, der de măritat tot nu m’oiă 
mărita, er de te-ai însura tu p’acolo, 
or! că doră părinții ți-ar afla o fată 

bogată, atunci nu sciu ce ar fi de 
capul meu.

Todor ascultă până’n capăt vor
bele ei, apoi stringându-o la piept, 
îi cjise câteva vorbe îndesate din 
fundul inimei: Todosie, e destul, 
aștâptă-me pănă viu din cătane, că 
te iau, de nu — nu-m! ajute Dum
nezeu să pun cunună pe cap.

Atâta Zise el, apoi o sărută cu 
drag și se duse acasă.

Timpul sorților sosi, veni tim
pul asentării și cel dintâiu fecior, 
ce fu luat la grenadiri, era Todorul 
bocotanului din Restbca. Vestea 
merse ca fulgerul din oraș pân’ la 
ei în sat. Mama lui Todor plângea 
de gândeai, că s’a prăpădi, tată-s’o 
era cu el la oraș și âmbla ca prin 
pământ; Todosia... ea îngălbeni ca 
cera când auZi vestea, der nu Z’a6J 
decât atâta: sciam eu, că de n’or 
lua pe Todor, pe nime nu iau.

♦* *

De un an de Zile era Todor la 
Viena. Mai în fiă-care săptămână 
scria carte la părinți și atunci to.t- 
deuna trimitea voiă bună și sănă
tate la tbte nemurile și la toți ve
cinii și la Todosia. Când cetea dia
cul cărțile lui Todor, bătrânii plân
geau, er când ajungea cu cetitul, 
ca să spună voie bună și sănătate 
la tote nemurile și la toți vecinii și 
la Todosia, mă-sa da din cap și 
Zicea încet: Todosie, Todosie!

Tineretul din Restbca juca în 
tbte Duminecile și sărbătorile, der 
pe Todosia badii Gavriș nu o vedea 
nime la joc. In câșlegî fost’au câte
va nunți, chematu-o-au să mergă 
drușcă, der ea n’a primit, cu tote 
că păn’ era Todor acasă, mai la 
tbte nunțile ea era drușcă și el ste
gar, tot amendoi erau în carul cel 
cu 6 boi, de mai mult se uita lumea 
la ei, decât la miritei. Acum însă 
pe ea nime n’o vedea nici la o ve
selia, numai la lucru și acasă.

Omenii din sat, ca omenii, vor- 
biau multe de tbte; ba că așteptă 
pe Todor, ba că n’are cu ce se po- 
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ferențâ secretă în Lipova, fiind că „nu pw- 
tem suferi brutalitățile preoților ;u și după 
mai multe asemenea instrucțiuni „brutale* 
autorul dă învățătorilor sfatul, ca se-șl sub- 
ștârnă gravaminele lor la înaltul minsteriu.

în Lipova numai noi subscrișii suntem 
învățători români gr. or. și declarăm, că 
noi despre nici un felifi de conferență nu 
avem cuuoșcință. Der dăcă conferință n’a 
fost, după logică urmâză, că vorbă n’a pu
tut să fie nici despre brutalități, despre 
gravamine etc.

Binevoiți a da loc acestor șiruri ale 
nostre în prețuita D-Vostră foie.

Lipova, la 9 Decemvre 1895.
Cu stimă:

loan Tuduccscu m. p. 
Constantin Crețiun mp. doan Lncaciu mp. 

învățători români gr, or. in Lipova.

0 biserică nouă.
Săngeorgiul de Cămpiă, în 8 Decern. 1895.

Știm. D-le Redactor! Comuna Sân- 
georgiu e una din cele mai mici comune 
din Câmpiă, abia are vreo 60 familii cu 
moșiă, âr restul de vre-o 15 — 20 familii 
parte au numai case, parte sunt servitori 
pe la curți. Cu tote acestea comuna acâsta 
mică și neînsămnată a șciut să suporte spe
sele și greutățile edifîcărei unei biserici 
frumose de pietră care pote servi de mo
del în totă Câmpia.

Poporul credincios încă de mult a 
simțit lipsa unei biserici parochiale, căci 
cea vechiă nu mai corăspundea mărirei lui 
Dumnedeu și recerințelor timpului. Lipseu 
însă mijlocele. Biserica nu avea bani de-a- 
juns, er a face repartițiune de mii de flo
rini asupra bietului popor, care și așa 
geme sub sarcina greutăților publice, încă 
n’ar fi fost la loc.

In astfel de împrejurare speranța cre
dincioșilor era îndreptată asupra marelui 
nostru proprietar român, D-l Ludovic Simon 
și a familiei sale. De-altmintrelea se cam 
scia că acestă familiă nobilă și mărinimosă 
se ocupă cu idea unei biserici nouă, ba D-l 
Simon încă înainte cu 2—3 am cumpărase 
materialul de petră care avea să servescă 
de fundament la biserică, âr pia și credin- 
ciosa d-sale soțiă răposată în 1894, pe pa 
tul de morte a lăsat iubitului său soț și 
familiei întregi ca un testament, ca „bise
rica s’o ajutați pănă în sfîrșit.“

Așa s’a și întâmplat. D-l Simon, în 
înțelegere cu D-l Maximilian Codarcea, 
v.-protopopul tractului, conchiămâ între- 
ga comunitate bisericâscă la sine, unde 
prin o vorbire încuragiătore propuse cre
dincioșilor a face o colectă, la care d-sa 
contribui cu 600 fl. oferind și petra pentru 
fundament, care după socotela d-sale încă 
se urcă la suma de apropo 1000 fl. v. a. 
Poporul s’a însuflețit prin acesta așa de 

mult, încât se întrecâu în oferte și încă 
destul de considerabile, începând dela 100 
fl. în jos, așa că și servitorii oferâu câte 
5 — 10 fl. Prin colecta acâsta s’a adunat o 
sumă considerabilă de 2126 fl. cari toți 
s’atî încasat până la sfârșitul clădirei bise- 
ricei. Durere , că representanțil fostului 
mare proprietar Michail Simon nu au con
tribuit nimic la edificarea bisericei, deși 
au promis doi inși 150 fl., pe cari n’au 
vrut să-I plătâscă.

Pe basa acestei colecte a banilor bi- 
sericescl și a altor venite din realitățile bi
sericei s’a dat edificiul în întreprindere 
pentru suma de 4460 fl. pe lângă prestarea 
pietrei fundamentale, și a carămidei de 
lipsă (135000), âr poporul a cărat materia
lul, și în decursul edificărei a dat câte 10 
lucrători cu palma.

D-lui Simon avem ai mulțămi și mo
dificările făcute în planul de edificare. Bi
serica, după plan, avea să fiă coperită cu 
șindile și boltitura internă de scânduri, 
corul larg numai de 1 metru, părețil zidu
lui de 60 cm., la altar numai o ferâstră, 
fără pristol și masă de prescomediă; tote a- 
cestea, D-sa le-a îndreptat în condițiunile 
de edificare, așa că biserica s’a coperit cu 
tinichea de clasa I-a, boltitura s’a zidit 
din cărămidă întărită prin 6 șine de fier 
puternice, corul s’a lărgit, încât încap în 
el la 40—50 persone, păreților li sa dat 
grosimea de 75 cm. âr la fundament de 
90 cm., la altar s’a mai adaus o ferâstră, 
s’a făcut pristol de pâtră șimâsă de pros- 
comidiă și — cu tote aceste modificări, pre- 
țiul bisericei nu s’a ridicat peste suma de 
esclamare, ci a scădut cu 40 fl.

Merit mare și-a câștigat în ridicarea 
bisericei nostre judele și curatorul primar, 
Dănilă Simon, fratele d-lui Ludovic Simon. 
Densul a făcut pentru biserică tot ce s’a 
putut aștepta dela un bărbut cu adevărate 
simțeminte și atragere nefățărită.

Mare laudă ’I se cuvine poporului 
credincios, care a ostenit mai mult pentru 
casa Domnului și a jertfit sume atât de 
considerabile voios, fără șovăire și fără 
murmur.

Etă, știm, d-le Redactor, ce pâte face 
un popor, care are din fericire în fruntea 
sa conducători înțelepți și cu atragere, ca 
d-l Simon. Câte lucruri mari și frumose 
nu ar pută severși poporul nostru, dăcă 
ar ave astfeliu de bărbați conducători.

Nu pot trece cu vederea nici pe acei 
creștini mărinimoșl, cari au contribuit la 
înfrumsețarea bisericei. D-l Dionisiu Si
mon, fiul d-lui Ludovic Simon a cumpărat 
un clopot cu stelagiu de fier în preț de 
180 fl. D-l Simon Albert a procurat un 
tabernacul, 6 luminări aurite, un lustru 
de sticlă atârnat în mijlocul bisericei, un 
potir de argint aurit, un disc, o cruce de 
mână, o lance, o linguriță, o steluță și o 

cădelniță de argint în preț de 180 fl., âr 
pia femeiă a lui Vasile Coste a acoperit 
pristolul în giolgiu de sus până jos, pentru 
cari fapte marinimoșilor dăruitori și pe 
calea acâsta li se aduc cele mai căldurose 
mulțămite.

Câmpeanul

Bucuriile vieții*
Ion Lubbeck din Londra, cunoscut ca 

mare economist, naturalist, politic și tot
deodată ca bărbat distins, a scos la lumină 
o cărtioică despre bucuriile vieții, care s’a 
și tradus în mai multe limbi europene. Pen
tru a arăta pe sourt de ce preț este acâsta 
cărtioică, însemnăm din ea capitulele cele 
mai de frunte: bucuriile vieții, împlinirea 
datoriei, cărțile, amicii, prețul timpului, că
lătoriile, împrejurimea, soiința, educația etc. 
Unele mid indigitărl din aceste capitule 
ne vor încredința despre valorea -’cuprin
sului acestei cărticele.

Noi caută să fim fericiți, pentru ca să 
putem face și pe alții fericiți. Amândouă 
luorurile aoestea stau în puterea omului; 
oine face din potrivă, îșl strică și lui și 
de-apropelui său. — Timpul ia proștilor 
grija și înțelepților mintea. — Eu sunt 
tot-deuna mulțămit cu aoeea ce se întâmplă, 
pentru-că eu așa cuget, că aceea oe Dum- 
ne4eu alege, e mai bun deoât acea ce eu 
aleg! (Epictet). — Datoria nu trebue să 
ni-o cugetăm ca pe un portar, care în tot 
minutul să fiă gata a deschide cuiva, ci ca 
pe o mamă plină de iubire. — Studiile 
soientifice sunt numai mijloc, și nu scop 
final. Pe educațiune trebue să ne înteme
iem mai mult și nu pe multă învățătură. 
Cultura inimei și a caraoterului este mai 
de preț deoât sciința. Studiile nostre nu 
trebue să fiă nici pat de odihnă, nici mă
năstire, în care să ne adăpostim de grijile 
lumii, nici turn, din care să privim cu 
trufie asupra celor de jos, niol fortărâță, 
din oare să ne luptăm sigur împotriva duș
manului, nici atelier pentru câștig, oi bo
gat arsenal și prețiâsă visterie pentru mă
rirea ziditorului și pentru nobilitarea vieții. 
(Baro). Eduoațiunea nu se sfîrșesoe cu șoola, 
ci ca un fir roșu trece prin îutrega vieță. 
Vieța e bogată de bucurii; acâsta o seim 
noi, dâr și plină de griji și suferințe. In 
fața acestora avem o mângâiere neprețuită 
oând putem dobândi un interes deosebit 
pentru a ne forma un ideal, care să ne 
ridice d’asupra suferințelor și neplăoerilor 
nostre lumescl.

De vâourl se propoveduesc aoeste ade
văruri în felurite chipuri și se îmbracă în 
diferite vestminte numai ca să ne atragă 
și să se lipescă de sufletul nostru, dâr du
rere, că pentru mulțl sunt numai nisce cu
vinte gole atât pentru vremile trecute, cât 
și pentru cele de acum, în cari durerea și 

suferința s’au întins în oerourl forte larg 
și au cuprins pe mulțl de tâte stările, așa 
oă a<Jl trăim într’o lume fârte grea.

Lubbeck se numără printre cei mai 
mari propovăduitori în contra stărilor ao- 
tuale din lume, în oare zaoe omenirea a<jl. 
Aceea oe s’a desooperit pănă aci pe dife
ritele terene ale vieții praotice este numai 
o parte fârte mioă din tainele lumii, și niol 
de cum cele mai multe și mai însemnate. 
Să ne silim fiă-oare după putință a afla se- 
oretul vieții și tainele lumii și pe urmă a 
trage folos practic din ele pentru ferioirea 
nâstră și a de-apropelui nostru.

Cărtioică, despre oare e vorba, e plină 
de ast-fel de îndrumări praotice. In limba 
nostră nu este încă tradusă. In limba ger
mană se află tradusă și se pote prooura 
dela Friederic Pfeilstucker în Berlin.

I. Bariu.

SOIRILE 0ILEE.
— 2 (14) Decemvre.

Matnelncii lui Banffy se pregătesc de 
pe aouma pentru ca să gratuleze de anul 
nou șefului lor. In numele partidei guver
nului, se cjice, va felicita pe Banffy vice
președintele camerei Albert Berzeviczy, 
unul din șoviniștii cei mai încarnați.

—o—
Nou egumen al mănăstirei Putna. Din 

Bucovina ni-se împărtășesce soirea îmbu- 
curătore, că vrednicul parooh și esarch din 
Frătăuțul nou, D 1 Iraclie Porumbescu, a 
fost ales și întărit ca egumen al mănăs
tirei Putna. Hârtia ofioiosă, prin oare Con- 
sistoriul din Cernăuți a adus D-lui Porum- 
besou la cunoscință acestă înaintare a sa 
este următârea: „Nr. 4875. Preacucerniciei 
Sale esarchului Iraclie Porumbescu, paroch la 
Frătăuțul nou. In urma alegerei conduse de 
cătră delegatul consistorial, Preacuvioșia 
Sa arohimandritul mitrofor Miron Calinesou, 
la mănăstirea Putna într’a 11 (23) Noem
vre a. c. în scopul denumirii noului egu
men pentru respectiva mănăstire, — a ales 
conventul mănăstireso pe Prea ouoernicia 
Ta de egumen la acea mănăstire. — Apro
bând Consistorul archiepiscopesc alegerea 
acesta în ședința senatului consistorial din
16 (28) Noemvre a. c., însciințăm pe Prea- 
cucernicia Ta despre acâstă înaintare ono
rifică, esprimându-ne felioitările nostre, ou 
acea însemnare, < ă decă vei ave de scop 
de a primi numitul post qlerioal, se peti- 
ționezl Preacucernicia Ta în totă forma (cu 
alegatele recerute) pentru primirea formală 
în tagma clerului regular ou renunțarea la 
beneficiul de pănă acuma, ca parooh spre 
a putâ cere consimțământul c. r. guvern al 
țării. Din consiliul Consistonului archiepis
copesc ort., or. al Bucovinei. Cernăuți, în
17 (29) Noemvre 1895. Administratorul die- 
cesan A. CiupercovicI m. p.; Reus m. p.

dobi, ba că-i bolnavă de dorul dră- 
guțu-so, și câte și mai câte.

Mama lui Todor era tare în
gândurată din pricina asta. Ba, la 
nisce mirî, unde a fost ea nănașă, 
voi cu tot de-adinsul se ducă pe 
Todosia drușcă, ca apoi se p6tă 
scrie lui Todor, că uite el cătunesce 
în țări streine, er Todosia âmblă pe 
la tbte nunțile numai să o iee și 
pe ea cineva; der Todosia nu voi 
se mergă drușcă, ci spuse lelii To- 
doră orzin: că pănă-i Todor cătană, 
ea picioru ’n jcc nu Pa pune.

Acum erau mai tare îngându
rați părinții lui Todor, vedeau, că 
între Todor și Todosia trebue că 
est® ceva legătură, de el tot mereu 
îi trimite voiă bună și sănătate, er 
ea nu mai merge nicăiri, ci îl aș
teptă.

Ei! cji°e bocotannl, eu sciu 
ce-i de făcut! Toderu Ursului din 
Pricaz n’are numai un fecior, e pu
tred de bogat, der e cam meteleu ; 
acela ar fi bun de Todosia și ea de 
el. Ea-i fată săracă, ar merge acolo 
la bine, er el, fiind cam stângacii 

cu fetele, nici ca Todosia una nu 
și-a căpăta. Vorbesc cu tată-s’o, îl 
aduc a peți la Todosia și pănă vine 
Todoru nostru, ea-i măritată.

— Bine răspunse lelea To- 
dora. Bun gând ți-a dat Dumnecjeu!

Ce făcu, bocotanul, ce nu făcu, 
că aduse într’o Joi sera pe Tbderu 
Ursului ca pe feciorul lui în pețite 
la Todosia badii Gavriș. El însu-șl 
merse cu capul lui peste uliță, la 
badea Gavriș și-i 4ise: „Mă, vecine, 
noi am fost dmeni și prietini de 
când ne cunăscem, mă, bocotanul 
Tbderu Ursului din Pricaz și-ar în
sura feciorul și mi-a cerut sfatul, er 
eu, ca prietin cu tine, m’am gândit 
mai întâia la fata ta. Mă, acolo-i 
bogăția și-i singur la părinți, acolo 
ar trăi Todosia ca în raiu. Au și 
venit cu sania cu 2 cai, ca cei gro- 
fescl, sunt la mine acasă, de aceea 
venii să vă spun să vă gătațl o lecă, 
că îndată venim. Am adus și o ploscă 
cu vin, să aveți de-a îndemână, că 
cine scie vîjescu vi-se ba.nl, ori ba, 
să aduceți din birt?

Badea Gavriș și boresa lui îi 

mulțămiră, că-șl aduce aminte de 
ei, apoi se puseră a găta prin casă, 
ca și când așteptă bmeni, der To
dosia nu nici albă, nici negră, 
nici nu se mișcă din loc, ci sta la 
umbra unui caier cât un berbece și 
trăgea la fire din el, er fusul sfârăia 
ca o sucală în degetele ei.

— Der tu, Todosie, nu te gați 
o lecă? o întrebă mă-sa.

— Sunt gata mămucă de vre’o 
19 ani.

— Gata, draga mamii, der ve4i 
bine, că ne vin bmenii la casă, nu 
o se-i primim et’așa! Pune-te și te 
lă și te schimbă frumos, cum scii 
tu, să nu ne mergă vestea și poves
tea, că am primit pețitori și nici 
haine pe tine n’ai cum se cade.

— Sunt gata, mamă, cum mă 
ve4i: alt-cum nu mă gat nici pen
tru feciorul împăratului, necum pen
tru nu sciu cine.

— Ba tu, fată, te gată 4iae 
tată-s’o, că norocul numai odată 
cercă pe om; de nu ști pune mâna 
pe el, sbdră și p6te fluera a pagubă 
de dorul lui.

Er Todosia nu răspunse decât: 
Eu nu me gat, stau cum sunt, nu 
i-am chiămat, nu ’i-’oiu alunga, der 
de măritat nici vorbă după el.

— Apoi fată, 4ise mănibsă le
lea Sofica, pe cine mai ascepți, că sciu 
că nu ești grofoie să aștepți om mai 
cu ebrne, decât feciorul celui mai 
bogat om din Pricaz! D6ră te-a 
nebunit Todoru bocotanului? Acela 
nu-i de noi. Ve4i, că tată-s’o singur, 
el cu capul lui âmblă să te mărite, 
numai să și p6tă însura pe Todor 
după placul lor, cu o fată bogată, 
se nu ducă în casă fată săracă, cum 
ești tu! Puneți mintea la loc, nu 
lăsa norocul din mână !

Ar fi mai 4is, pote lelea So
fica multe vorbe bune și înțelepte, 
dăr atunci au4iră pași pe la terestră 
și numai de cât se deschise ușa și 
întră badea Nucu cu cojocul cel nou 
cu căciula cea mitbsă și încălțat cu 
ciobote până din sus de genunchi; 
după el intră Tbderu Ursului, un 
om înalt și spătos, cu o bundă mare 
de berbece între umere și cu o că
ciulă albă mițosă pe cap, er în mâna
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Banderiul magnaților. Aouma le face 
bătaie de cap celor din Peeta formarea ban- 
deriului de magnați, prin care vor sS ridice 
strălucirea serbărilor mileniului. Era vorba 
că conducerea acestui banderiu să fiă în
credințată contelui Stefan Karolyi, care se 
bucură de mare vadă între aristocrații un
guri. Der oe să vedl ? Karolyi a mulțămit 
pentru încrederea pusă în el și a declarat, 
oă nu pote ptimi nicl-decum a conduce ban
deriul în împrejurările politice de astădî. No
bilul conte a dat asfel un strașnic bober- 
nac aranjatorilor „strălucitei serbări.

—o —
Mutări în armata roma; ă. Prin de

cret regal, după propunerea ministrului de 
răsboiu, s’au făout în interesul serviciului, 
următârele mutări de oficerl superiori pe 
4iua de 28 Noemvre st. n.: Colonelul Tell 
Alexandru, directorul arsenalului armatei, 
ca șef de stat major la corpul IV de ar
mată ; Colonelul Culcer loan dela statul 
major general al armatei, la comandamen
tul cetății Bucuresol și Colonelul Groza 
Moise, șef de stat major al corpului IV de 
armată, la statul major general al armatei.

— o—
încă o alegere. In ceroul Girălt-ului 

a fost ales de deputat dietal kossuthisM 
Eoszeghy, cu 789 voturi față de Semsey, 
apponyist, care a întrunit 559 voturi.

—o —
Bole de vite. In timpul din urmă s’au 

ivit în diferite ținuturi din Ardeal bole de 
vite. Astfel s’au constatat între oaii „rîiă“ 
în oomuna Dumitrea din corn. Bistrița-Nă- 
săud; apoi „mucdre“ în comunele Nocric 
și Olțina din oom. Sibiiului și în comuna 
Malancrog din com. Ternavei marl. In com. 
Peștișul de sus, comit. Hun'edorei s’a cons 
tatat între vite „apr’ndere de splinău.

—o —
Lumînărarii din București, după un 

frumos obioei străvechii! au săibătorit diua 
de St. Andrei, patronul brăslei, printr’un 
praznic, la care au luat parte toți neguță
torii cu vadă, cari se îndeletnicesc cu acăstă 
profesiune.

— o —
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 I. Georgescu,„se pote căpăta 
dela Tipografia „/l. Mureșianua din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românescl, 
conținând material bogat atât economic, 
cât și literar, forte variat și ins 
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
eălindar găsesc o călăuză oredinciosă pen
tru tite trebuințele lor.

—o —
Concert. Musics, lui Costi Grălușcă va 

concerta, de mâne sără începând, în fiă-care 

Duminecă și Miercuri sera la restaurantul 
Fleischer (Sorea). Intrarea liberă.

NECROLOG. Subscrișii cu inima 
frântă de durei e aduc la cunoscința tutu
ror consângenilor, amicilor și cunoscuților, 
oum-că: Regina Pop născ. Rațiu, vrednica 
soțiă a învățătorului dirigenti Ioan Pop 
din Șinca vechiă, în etate de 36 ani și 
după 20 ani ai fericitei căsătorii, în urma 
unui morb grav, aprindere de plămâni, 
împărtășită fiind cu sântele sacramente ale 
muribundilor, și-a dat nobilul suflet în 
manile Creatorului astăd.I în 11 Decemvre 
n. c. la 5 ore a. m.

Rămășițele pământescl ale scumpei 
defuncte s’au aședat spre repaus etern Joi 
în 12 Decemvre a. c. în oimiterul bisericei 
gr.-cat. din Șinca vechiă. In veol aminti
rea ei!

Șinca vechiă, 11 Decemvre 1895.
Ioan Pop înv. dir., ca soț ;• Victoria, 

Traianu, Luoreția, Ioan, Camil și Leon- 
tina ca fii și fiice; Nicolau Rațiu și soția 
sa Maria născ. Popa ca părinți; Elena 
Herțogea și Sinefta Timariu n. Rațiu, oa 
surori. Iosif Herțogea preot, Dănilă Turcu 
preot, Aureliu Timariu înv., ca oumnați. 
Nicolau 8. Popa și Samoila S. Popa ca 
unchi. Constantin Pop oa socru.

— George G. Popa, proprietar, a în
cetat din viâță ieri în 1/13 n. 1895 în eta
te de 62 de ani. Rămășițele pământescl se 
vor ridica Luni în 4 (16) Decemvre din lo
cuința sa și se vor depune în oimiterul 
bisericii sf. Arhangheli din Satulung. II 
jelesce numerosa familiă.

Fiă i țărîna ușdră!

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Li tubei româ- 
uescl {Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întocmită în două cursuri 
concentrice pentru șoolele poporale de 
Ion Darin ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de șco'lă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțî, școle civile eto. Editura 
autorului. Recomandăm acâstă carte aten
țiune! deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr. *

A apărut în editura librăriei Carol 
Muller. Ln an de luptă, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Călătoria împrejurul odăei mele1* unul din 
opurile cele mai vestite ale literaturei 
francase. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți cuprinde: Joan Fopovicl-Bănățeanu: 
„Din viața meseriașilor1*. Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu- 
merile cele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.

A apărut: Carte de cetire pentru 
clasa IV gimnasială, reală și pentru scolele 
ăiiperiore de fete, de Virgil Onițiu, direc
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Eicolea I. Ciurcu, Brașov. 
Format mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fi. 
30 cr. — Opul acesta este o continuare a 
Cărții de cetire pentru el. III gimnasială 
scrisă de același autor, — o oarte mult 
aprețiată în tâte cercurile pedagogioe. Ou 
atât mai favorabil are să fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut aoum, care în lite
ratura pedagogioă română se presentă oa 
o lucrare forte de valdre. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, în 
oare se cuprind instruoțiuni prtțiose cu 
privire la modul, cum sunt a se propune 
în scolă singuratice piese. Urmeză apoi 5 
poeme epice diu cele mai ales.., 20 des- 
cripțiunl și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, er la urmă un adaus eu o bogată 
oolecțiune de modelurl și instrucțiuni re
torice, stilistice etc.

Despre botele transmisibile.

Ce este boia? B61a este sație
tatea turburată, și bCla transmi
sibilă este aceea, care trece dela 
om la om, seu dela animale la om, 
și întorB. Bblele transmisibile se nu
mesc și contagiose și infec- 
ți 6 s e.

Urmările bolelor transmisibile 
sunt de 2 ori grave: grave prin su
ferințele ce causeză, și grave prin 
aceea că într’un mare numer de ca
șuri sunt împreunate cu mdrte.

Decă bolele transmisibile n’ar 
esista, atunci omul, făcând abstrac
ție dela bdle neprevăzute și bâlele 
peste cari, mai ales ca copil trebue 
se trecă, n’ar mai avea suferințe cor
porale, și prin urmare n’ar muri 
decât când ar ajunge la adânci bă
trânețe. Decă bdlele transmisibile 
n’ar esista, numărul bătrânilor ar fi 
considerabil de mare.

Inse omul, din causa bâtelor 
transmisibile, nu pote avea fericirea 
ce ar avea, decă n’ar esista suferințele 
corporale, pe cari le causeză aceste 
bole. El prin aceste bâle are sute- 
îințe nedescriptibile și mâre în mare 
numer, la tote etățile, și mai ales 
în cea mai fragedă copilărie.

Se vedem câte-va esemple de 
urmări rele ale bolelor transmisibile.

Dai a cui. Decă nu toți dala- 
ciții mor, însă toți au suferințe gro
zave atât în locul desvoltărei bălei, 
cât și în tot organismul; unii da- 
lacițl mor chiar pe neașteptate.

Farcinul (Răpciugă) tot-deuna 
este mortală.

Turbarea. Acestă bâlă decla
rată este tot-deuna mortală.

Tuberculosa (Oftica). După 
ce causeză suferindului cele mai 
grele suferințe pe timp îndelungat, 
în cele din urmă îl omoră.

Lângârea. Puțini sunt cari 
scapă după ce au sufe<it mai multe 
septămâni de acâstă b61ă.

Colera. Acest flagel asiatic 
ucide, ori cât de blândă ar fi, 50% 
dintre cei îmbolnăviți. Suferințele 
celor ce au scăpat de mârte sunt 
nedescriptibile.

Scarlatina (Versatul) Poja
rul și Brânca, sunt trei b61e trans
misibile cari seceră între copii. Din
tre cei cari scap, după lungi sufe
rințe, mulți rămân cu pierderi de 
vedere, de au$, remân tuberculoși 
și cu multe diformități.

Sifilisul și bălele vene
rice causeză în lume suferințe infi
nite, nenumărate. Sifilisul tinde a 
face din om, acestă creatură fru- 
mâsă, o ființă degenerată și schi- 
lâdă, producând după mulți ani mai 
ales suferințe mari și morte sigură, 
er în florea ei, acestă bâlă produce 
cel mai mare număr de orbi.

Anghina difterică, Disen- 
teria, Crupul, Tușea convul
sivă seu măgărescă, Pestilen
ta, durerile de ochi conta
giose și altele sunt flagele în 
omenire, pentru tâte etățile omului, 
cari nu produc numai dureri, der 
produc perderea vieței într’un mare 
număr de cașuri.

Bolele transmisibile se răspîn- 
desc cu mare înlesnire între âmenl. 
Din nenorocire omul însuși crează 
acestă înlesnire, după cum vom vede 
de altă-dată când vom tracta în spe
cial despre unele din aceste bole.

(„Ap. Săn.u)

De ce n’au unii noroc de porci?

Este în de obște cunoscut, că 
dela nimic nu se pâte omul sărac 
apuca la ceva, ca din cresceria por
cilor. Ei cresc curând, prind a pro
duce curând și se înmulțăsc mai ta
re, decât tâte animalele de casă. Și 
se plătesc bine, căci ei ofer creștini
lor (ba chiar și jidanilor nobilitați) 
grăsimea trebuinciâsă la pregătirea 
bucatelor.

stângă cu o ploscă mare și în cea 
dreptă cu o bâtă zdravănă; mai înurmă 
întră Timoftei, feciorul lui Tâderu 
Ursului, un fecior cât un zid, cu su
man sur frumos, cu ciobote sclipi- 
ciâse și la grumazi cu măiramă de 
mătasă, er pe cap cu o pălărie ne- 
gră cu penă de târg. Când întrară 
în casă, fiă-care dete binețe. „Aflăm 
pe Dumnecjeu cu D vâstrăU Iar le
lea Sofica și badea Gavriș răspun- 
dâu : „Dumne4eu v’aduce! și le de- 
deau scaun dehodină. Numai Todosia 
sta nemișcată și torcea din caerul 
ei cel mare, de gândeai, că nime 
nu vine.

Lampa ardea frumos, acățată 
de un cuiu la grindă, patul era aș
ternut cu perinl până sus; pe rudă erau 
ștergare frumose, în cuiere canceuă 
văpsite în multe fețe, după cuier 
tăiere albe cu flori roșii și vinete, 
focul ardea zdravăn, semn, că afară 
era bine frig, er lângă foc un motan 
cât un miel sta lungit și ajuta To- 
dosiei la tors. El, ca și Tudosia, nici 
nu băgau de semă intrarea pețito
rilor.

Cei doi bocotani bătrâni se pu
seră după mesă cu căciulele pe cap, 
er Timofteiu se puse pe laviță sme
rit ca pețitorii.

— E frig afară, vere Gavriș, în
cepu bocotanul Nucu, care când se 
lingușa cătră cineva îl (țicea vere.

— Frig, cum n’a mai fost din res- 
meliță, adause Tudoru Ursului. Era 
se îngheț în sania învelit îd bondă; 
mă mir de Timofteiu, cum a mânat 
caii fără mânușă și fără cojoc.

— Sânge tîner vere, sânge tî- 
ner! 4ise bocotanul Nucu. Noi ne
am trăit traiul, am recit, numai după 
cuptor suntem buni, ori câlea lângă 
motanul ăla, după ce trece Sân-Mi- 
haiul, până la Sân-George.

Ear badea Gavriș gazda casei, 
și lelea Sofica răspundeau și ei cum 
sciau mai smeriți, ca cei săraci cu 
bogății.

Din vorbă în vorbă se sculă 
badea Nucu și începu :

— Vecine Gavriș și vecină So- 
fică:

Seim; că Dumne4eu sfântul a 
făcut pe Avram, âr din câsta lui a 

făcut pe Eva, ca se i fie de ajutor, 
din minuta aceea bărbatul este cu 
muere și muerea cu bărbat. Fratele 
Toder încă are un băiat, pe Timof
teiu, ce i acâlea de față, și i-a venit 
vremea de căsătorit, deci aurind, că 
aci la d-vdstră s’ar afla o fetiță po
trivită pentru dumnialor, etă am os
tenit pân la lăcașul lui DumneZeu 
și al domnielor-vâstre, să-i vedeți și 
se vă va<ță, și de-o fi rânduită dela 
Dumnezeu, cei bătrâni să se încus- 
crescă, er cei tineri să se libovescă 
și mulți ani să trăescă.

Toți cei din casă strigară : să 
trăescă !

Numai motanul și cu Todosia 
tăceu și torceau, ca și când nimic 
nu s’ar fi întâmplat, ca și când ni
me n’ar fi fost în casă.

Ce-au mai vorbit, ce-au mai 
sfătuit, puțin ne pasă, destul că s’au 
dus pe unde a venit, er a doua efl 
era plin satul, că la Todosia lui Ga
vriș au tost pețitorii chiar feciorul 
lui Todoru Ursului din Pricaz, der 
nu vre fata, alții că n’o ia el, fiind
că n’are zestre. Adevărul însă îl seim 

noi destul de bine: Todosia adecă 
se ține de vorba ce o dăduse lui 
Todor, ea se ține de vorba lui și 
mai gata ar fi fost a împleti cosița 
albă, de cât a se mărita pâuă-lscia 
pe el holteiu.

** *
i

Trecuse trei ani de când Todor 
era cătană; feciorii, cari se duseră 
deodată cu el, prindeu a veni, der 
el nu mai sosia. Cei sosiți spuneau, 
că pe el nu-1 lasă până va învăța 
răcrutele cele nouă, că el e corporal.

In urmă însă mai târziu de 
cât toți, veni și el.

Ce fusese zdravăn și frumos 
când s’a dus, der acum ai fi jurat, 
că-i un fecior de împărat atâta era 
de rumăn și de frumos, și avea o 
mustăcioră galbină, care atât îi sta 
de bine.

Sosise într’o Sâmbătă sera a- 
casă, și nici nu se putu răbda pân’ 
a doua efi, ci atunci, îndată după 
cină, se duse până peste drum la 
Todosia, ducându-i ceva sub-suâră.
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Fără un purcelaș de Crăciun 
numai cel mai amărît nu se lasă, de 
unde vine, că porcii tot-deauna sunt 
în preț, și totuși crescerea lor lasă 
încă mult de dorit. Vorbit’au mulțl 
în foile nostre și în unele cărți chiar 
despre raționala crescere a porcilor, 
der ce folos? Mulțimea îi tracteză 
și aȚi ca înainte cu 20—50 ani! Eată 
ce ne spun culivătorii cei mari de 
porci, că ar fi causa la slabele re- 
sulfate, ce se dobândesc prin cresce
rea acestor animale atât de folositore:

Crescerea porcilor ar fi cu mult 
nr-’i bine resplătită decă nu s'ar face 
așa multe greșele proste. Cele mai 
principale greșele, ce le fac cei mai 
mulțl cultivători de porci, și prin 
cari au pagube însemnate, sunt ur- 
mătorele:

1) Greșita alegere a animalelor de 
■prăsită. Cei mai frumoși purcelaș! se 
vînd dela țiță, de friptură, în loc 
ca aceia se se țină de prăsilă, și se 
țin numai cei mai slăbuți, mai fără 
preț. Nici nu se gândesc la aceea, 
ca se se lase de prăsilă purceii dela 
scrdfele cele mai productive, seu că 
se lasă pentru prăsilă numai atunci, 
când scrbfa cea bătrână a început 
a-și pierde producțiunea. Prin aceea 
și purceii, la timpul lor, vor fi pu
țin productivi. Verii ee aleg fără 
de-a ține semă, decă sunt cum se 
cade ori nu, și caută numai să fie 
eftinl.

ă) Reaua grije ce o pun comunele 
la ținerea verilor. Comunele pun prea 
puțin pond pe buna ținere a lor, pe 
■curățenia cotețelor; e porc, Țic ei. 
zacă și în tină și mulțămescă-se cu 
ce capătă. Mai mult: nu țin semă 
nici de aceea, că 6re câți veri ar 
trebui, ca se fie de ajuns pentru 
.scrbfele din comună.

3) Prea timpuria producere a scro- 
felor și a verilor. In loc ca numai 
după ce sunt de jumătate crescute 
(după ce sunt cam de 10 luni), ei 
lasă scrbfele la ver cu 4—5 luni și 
'verii la scrbfe cu 6 luni. Prin aces
ta animalele de prăsilă, veȚi bine, 
rămân mici și jigărite în tbtă vieța 
și dau prăsilă puțină și slabă, fără 
preț.

4) Lipsa de mișcare la porci. E
-drept, că porcii de îngrășat au lip
să de odihnă, der ceilalți porci, în 
deosebi cei de prăsilă, au lipsă de 
mișcare îndestulitore; la din
contră cei de prăsilă devin prea 
grași, produc puțin și nu pot lăpta.

5) Reaua nutrire a scrâfelor cu purcei. 
Prin reua nutrire scrâfele merg în

dărăt și din purcei se alege aprope 
nimic. Purceii au lipsă cJiLuică de 
lapte bun și mult, deci și scrdfele 
trebue bine nutrite, ca se p6tă pro
duce acel lapte (vedi bine nu în 
prima c|i după fetare). Nu e deci 
de-ajuns se dăm scrofelor cu purcei 
baraboi (cartofi), verdețuri, napi 
și lături slabe, ci trebue să le dăm 
hrană puternică, precum săcară, 
orz, ovăs, cucuruz măcinat, mare și 
mestecat cu tărîțe, zăr, ba chiar și 
cu lapte.

6) Prea de timpuria înțărcare a pur
ceilor. Mulțl înțercă purceii chiar cu 3 
săptămâni, pe când ar trebui lăsați 
să Bugă cel puțin 6 săptămâni.

7) Prosta nutrire a porcilor de 
prăsilă. După înțărcare nu-i ertat se 
se țină rău porcii, ba cel puțin în 
cele de întâifi 6 luni trebue grijițl 
cu mare băgare de semă, să aibă 
nutrement îndestulitor, mișcare în 
aer liber, curățeniă în coteț, timp 
hotărît pentru nutrire (cel puțin de 
4-orI în 40» du mult odată, ci dvs, 
(mintenî-minteni) ținerea cu punc
tualitate a timpului de nutrire, tem
peratură potrivită în coteț, așternut 
de pae uscate, lapte dulce curat, 
mai târcjiu lapte prins, zăr, bucate 
măcinate și făcut din ele lătură 
grbsă, grăunte, turte de oleu ș. a. 
De nu se țin purceii după înțărcare 
cum se cuvine, cresc încet, subțiri, 
slabi. De-i ținem în coteț, fără miș
care, se bolnăvesc și încetul cu în
cetul pot peri.

8) Reua ținere a porcilor celor bătrâni 
de prăsilă. Necurățeniă, răul așter
nut, lăsarea gunoiului în coteț, ne- 
aerisarea recerută, lipsă de beutură, 
necurățenia trăcelor (velauălor), ne- 
observarea ferbințelei, frigului și lip
sei de apă la pășunat; tbte aceste 
aduc daună cultivatorului de porci.

9) Necorespuncțetorea clădire a co
tețelor. Aci de bună semă se observă 
cele mai mari greșele. Porcii zac în 
aer puturos, înîntunerec, pe pământul 
putrecjit, asudă vera și înghieță erna, 
scrăfele se vatămă când sunt împovo- 
lateîn ușile celereleșiînunghețelecele 
întunecbse, sunt conturbate de șb- 
recî și cloțani, pătimesc de trihină 
ș. a. și chiar de sunt bine nutrite, 
nu răsplătesc în de-ajuns hrana cea 
bună.

10) Crescerea porcilor, ținerea 
și îngrășarea lor e lăsată în cele 
mai multe locuri femeei, ca lucru 
de a doua mână, bărbații habar nu 
au de ei. Der și afară de aceea fe
meia are destul lucru, cât să nu ne 
prindă mirare, decă nu tot-deuna 

păte face și pentru porci tot ce ar 
trebui se facă, și lasă acestă afacere 
în grijea slugilor, în credință, că 
pentru acele dobitoce e bun ori-ce nă
tărău. Der se înșelă grozav și apoi 
se mângâie, că n’are noroc la porci, 
ori că crescerea și cultivarea lor nu 
se plătesce.

Deci tot omul ere noroc la porci, 
și cultivarea lor e cea mai bine plă
tită și răsplătită, der trebue ca ea se se 
facă în mod rațional, fără greșele, 
căci greșelele costă bani!

i. p. r.

0 pățania a regelui Victor Emanuel.

Despre regele italian Victor Emanuel, 
care era numit „regele oavaler“, povestesce 
acum un general, care era între adjutanții 
eâi, următorea istoridrâ interesantă:

La începutul venătdrelor, pe care le 
aranja într’o vreme regele în ținuturile 
Aosta, Viotor Emanuel, pe care încă nu-1 
cunoscea poporațiunea de pe acolo, în ră
tăcirile sale pjunse la un rîuleț, ce curgea 
repede, peste oare nu se afia nici un fel 
de trecătdre. Regele rugă pe un țăran, 
oare lucra în apropiere, să-1 trecă dincolo, 
pentru o răsplată bună. Țăranul se codi 
puțin, dăr strălucirea piesei de cinci franci 
ținute înaintea ochilor săi, i-a învins frica 
de rîulețul cel repede și de greutatea vâ
nătorului bine înoărcat. Luă deci în spate 
pe rege și-i spuse, să nu se misce, căci 
ușor îșl pote pierde cumpătul între stân
cile rîulețului atât de repede curgător. Re
gele asculta câtă-va vreme de țăran și 
ajunseseră deja cam pe la mijlocul rîu
lețului, când de-odată se întdrse să vac[ă.. 
decă cânii săi vin după densul. Acâstă 
mișcare neașteptată olătinâ și pe țăranul, 
oare înainta eu multă băgare de semă și 
oare în urma aoestei mișoărl numai cu 
greu se putu ține să nu oadă. Mânios el 
îi strigă regelui:

— „Măgarule!“
La acâstă observare, nu tocmai măgu- 

itore,’ regele îi răspunse țăranului :
— „Tu ești măgar, oăol tu mă duci 

se mine!“
Nu peste mult apoi ajunseră no- 

roooșl la celalalt țărm și țăranul mormăi 
erășl ceva cătră rege, a căruia mișcare era 
aprdpe să-1 prăbușescă între stânci. Și când 
regele răspunse vorbelor măniose ale ță
ranului numai atâta, că și el ar fi avut 
narte de aceeași sorte tristă, blândul țăran 
din Piemont cjise următbrele:

— „Ție ’t'-® ușor, căol ești bogat și 
nu ți-ai fi lăsat familia în năcaz, dâr eu 
trebue să muncesc pentru oei trei copii ai 
mei, pentru nevasta mea și pentru bătrâna 
mea mamăa,

— „Din acei oinol franci, pe car* 
ți-’i-am dat“, dise mai departe regele, „pu
teți trăi bine câte-va dile.“

— „Cei cinci franci nu-i oheltuesc, ci 
îi pun lângă oeilalțl două-ciecl“, răspunse 
țăranul, „și oând vor fi oincl-cjeol, atunci 
îmi iau ou ei un măgar“.

— „Un măgar?1* întrebă regele, „de 
ce nu mai bine un cal ?“

Audind acesta, blândul țăran privi 
atât de uimit, ca și când ar fi spus oeva, 
oe nu se pote întâmpla, și <4*se mai de
parte: „Dăoă a-șl avă un oal, a-șl fi om 
bogat, căci atunci a-șl aduce diminâța și 
sera lapte și verdețuri ospeților de peste 
vară. Der ațâți bani, c]6u, nu void ave niol- 
odată.

După aoeste regele întrebă pe țăran de 
locuința sa și plătindu-i oei cinol franol, îl 
lăsă aoolo, ăr țăranul să apucă din nou de 
luoru. Când, după ce sunară clopotele de 
vecernie, țăranul se reîntorse la casa sa, 
găsesce pe ai săi în mare bucuria înaintea 
casei.

— „Ce însămnă acostă mare bucuriă? 
îi întrebă el.

Acesta, nu însemnă cjău alta, decât, 
că bunul nostru rege, pe care l’ai trecut 
peste rîuleț, ți-a trimis în cinste oalul 
acesta și afară de aceea două-cjccl de gal- 
binl, ca să ne zidim pe acești bani grajd, 
și să ne cumpărăm unelte și căruță. Ță
ranul era aprope să oadă jos de spaimă și 
ștergându-șl fruntea strigă desnădăjduit:

— „Ce va fi de mine, regele a fost 
acela, căruia i-am dis măgar?

In sfirșit însă se domoli, văcjend din 
daruri, că regele totuși nu e supărat pe 
el. Cu oei dintâi prilej apoi călări pănă la 
Turin și așteptă pe rege pe obicinuitul său 
loc de preumblare. Er când Victor Ema
nuel se apropiă de densul, cădend în ge
nunchi îi mulțămi pentru grația lui re
găsea t-i recunoscu, oă el a fost măgar 
atunci, când n’a cunoscut pe bunul său 
domn.

Facerea Vinului.
Un vinicultor de frunte dă ur- 

mătârele staturi acelora car! voesc 
se facă uq vin bun:

1) Se se începă culesul viilor pe 
câtă vreme strugurii nu sunt încă 
prea copți, căci vinul bun are nevoie 
de puțină verdeță. Vinul tăcut ast
fel nu este atât de bogat în alcool, 
der s’a recunoscut în tot-d’a-una că 
din punctul de vedere negustoresc 
puțină frăgeȚime valoreză mai mult 
de cât un grad de alcool. Vinul fă
cut din struguri prea copți nu este 
bun.

Mult tare nu stătu, că avea de vor
bit multe cu ai lor, der atâta tot 
a stat până a întrebat de trăit pe 
badea Gavriș și pe lelea Sofica și 
pe Todosia. Ear Ia „rămâi sănătos11, 
Todosia l’a petrecut pân’ la pragul 
tindei, unde au plâns amândoi de 
bucuriă, că se mai văd și îmbrăți
șați îșl jurară, că de acum nu mai 
e mult până vor fi tot la olaltă, ca 
bărbat și muere.

După ce ajunse acasă, pănă a 
nu se da la culcare, se puseră pă
rinții a-1 învăța, cum are să se pârte 
acum, ca fecior de însurat:

— Acum, începu badea Nucu, 
nu ești cotângan, ca și când te-ai 
dus în cătane, ești om ca toți bmenii, 
numai cu muere îți e dator Dum
nezeu, deci vefii dragul tatii și te 
pbrtă ca feciorii de însurat. Nu în- 
turna capul fetelor, care nu-s de 
casa nostră. Pân’ai fost tu dus, noi 
ne-am tot gândit, cu cine să te po
trivim ca se ârnbli bine. Ascultă 
dâră de noi, că nu-ți vrem răul, fără 
binele,

— Eu, răspunse Todor, mi-am 

dat vorba la Todosia, până a nu 
mă lua cătană, ca să mă aștepte, 
că o voi lua-o. Ea m’a așteptat, 
acum m’ar bate Dumne4eu, se nu-mi 
țin vorba. Numai pe ea o iau, ori 
de nu mă lăsați, merg de unde am 
venit, și în satul meu nu mai pun 
piciorul veci purure vecinică.

Mai înlemniră bătrânii când au- 
diiă vorba cea hotărîtă din gura 
lui, der er îșl gândiră: Te miri, der 
de s’a gândi pe alta?

A doua Duminecă fiind, To
dor merse la biserică cu Todosia, 
ca înainte de asta cu trei ani. Ea 
avea pe cap, — peste părul ei cel 
frumos, ce nu mai avea nici o fată 
în Restoci, — năframă de metasă 
vânătă cu pene roși, i-o adusese To
dor din Viena. Curând se umplu sa
tul de acestă veste și toți Țiceau: 
No, o să vedem o nuntă, cum n’a 
mai fost de când e Răstăca! Alții 
însă diceau: Nu cred să seînvoăscă 
badea Nucu.

Și cei din urmă avură dreptate. 
Badea Nucu și lelea Todora nu se 
învoiră și merseră chiar la popa 

și-i spuseră nu cumva să credințescă 
și să cunune pe Todorul lor cu să- 
răntdea de Todosia lui Gavriș, că 
de face un lucru ca acela, nu mai 
popesce ’n veci nicăiri.

Astfel, zădărnicită fiind însoți
rea lor, Todosia sta închisă, plângea 
Ți și nâpte, nu putea eși între ămeni 
de rușine și de năcaz; el âmbla ca 
buigat de cap, nu mânca, nu bea, 
nu-1 prindea somnul, numai tot cu 
gândul la ea era. In urmă ea, de 
rușine și de supărare, căȚu la pat, 
de unde în scurtă vreme o duse 
popa la gropă, er el, Todor, slăbi 
pe piciore de era numai umbră. Nu 
era di lăsată de Dumnedeu să nu 
mergă odată pân’ la mormântul ei, 
acolo plângea ca un băiat rău. Și 
noptea mergea adese-ori și plângea, 
o striga pe nume. Omenii di°eau, 
că-1 portă smeul.

Odată, trecând într’o nâpte în- 
tunecăsă puntea, să mergă în cinti- 
rim, lunecă și căȚu în vale, unde 
se îuecâ și de unde numai a patra 
Ți îl aflară pescarii și-l scăseră afară 
de-1 îngropară.

Lelea Todora, mama lui To
dor, de supărare și de părere de 
rău nebuni, vorbia singură tot cu 
Todor și despre Todor, apoi începea 
a-1 nenera și a-1 îmbuna: Lasă To- 
dore, dragul mamii, că cum vii din 
cătane, te însără mama cu drăguța 
ta, cu Todosia. Apoi începea a hori 
singură cât o lua gura:

Cine dospărțesce dragi 
Porte-i corbii carnea’n fagi 
Osele pe sub copaci.

Decă vedu badea Nucu, ce pa
coste a dat pe casa lui, stătu poso
morit cât stătu, apoi cercă cu popi, 
cu doftori, cu vrăjitori, și văȚând 
că tote nu au sfârșit bun, căȚu și 
el în desperare, îl apucă o jele și 
un dor după Todor și o milă de 
muerea lui, și numai se treȚia plân
gând ca un rău băiat și vorbind și 
el în lături.

Când s’a plinit anul de când 
veni Todor din cătane, badea Nucu 
și lelea Todora erau în grăpă lângă 
Todor. El îșl tăiase grumaȚii cu bri-
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2) Trebue să se ia numărul de 
culegători necesar ca să umple toci- 
tbrele într’o singură di- Se nu se lase 
strugurii nici-odată doue cjile pe rend 
îd acelaș tocitor, decă el n’a putut 
să fia umplut în prima di, eăci prin 
acesta s’ar turbura fierberea vinului 
și calitatea lui s’ar micșora. Se se 
părte grije, ca culegătorii se nu cu- 
legă numai strugurii copți, ci și cior
chinele cari nu sunt cbpte pe deplin 
și cari se găsesc de regulă la extre
mitatea vițelor. Zeama ce conțin 
acești ciorchini vor da vinului acidul 
tartaric natural, târfe necesar pentru 
gustul seu ales.

4) Să se culegă strugurii în cea 
mai mare curățeniă și se se escludă, 
pe cât se va putea, trundele de viță 
și fote corpurile străine a căror pre- 
sență în tocitor este vătămătăre 
vinului. Se se arunce la gunoi tâte 
ciorchioele mucigăite, stricate seu 
putrede.

5) Să se ridice mustul din to- 
citâre imediat după terminarea fier
tului sgomotos. Acestă fierbere dureză 
5—9 4ile la temperatura ordinară și 
10—13 dile la 0 temperatura rece.

6) La ridicarea vinului din to- 
citore se se puie vinul de masă într’o 
butie departe de tot. Decă cantitatea 
de lichid care provine din tocitorul 
deșertat nu este de ajuns pentru de a 
umplea acestă butie, trebuie se se 
deșerteze două tocitore în aceeași di.

N’avein nevoie se spunem că în 
cursul anului trebue să se suprave
gheze cel puțin de cinci seu șese 
ori tâte buțile și tote bolobâcele 
gâle. De câte ori e nevoie, vasele 
acestea trebuesc sulturate, pentru ca 
se păztreze vinului un gust bun. 
Acestă întreținere este indispensabilă, 
căci almintrelea vinul pus în ele 
prinde gustul lor.

Când se va voi se se umple o 
uutie, trebue se se deschiză portița 
acelei buți și să se deschidă cu totul 
vrana cea mare de sus, lăsând butia 

; se stea ast-fel deschisă cel puțin opt 
seîî d©ce ceasuri înainte de a o um
plea. Cu modul acesta se stabilesce 
un curent de aer care alungă toți 
vaporii de puciosă; observațiunea 
acesta este fârte importantă de vre
me ce composițiunile sulfurose in
troduse în vin îi altereză într’un mod 
considerabil calitatea sa și mai cu 
eemă colorea lui.

Pompele, țevile, furtunile și tote 
aparatele de chelărie trebuesc păstra
te în cea mai mare curățeniă. Țe
vile trebuesc bine scurse la fiă-care 
dată după ce au fost întrebuințate, 

iar de câte ori se întrebuințeză, tre
buesc spălate mai întâi cu apă curată. 
Decă acestă apă va avea o mica 
presiune, operațiunea va fi cu atât 
mai bună.

Vinul ce se scote dinti’un teasc 
trebue pus în aceiași di într’o butie 
care trebue se fiă umplută până sera. 
Nici-odată nu trebu e să se umplea 
doua di o butie, lăsată neumplută 
din dina precedentă.

Munca.
(După Hermann Them.)

Muncă, muncă! isvor de binecuvântare; 
Mărire și onore puterii tale,
Tu produci din întunerec lumină 
Și din simplu tu faci nobil!
Din mișcare răsare dreptatea, 
Din lucrare încolțesoe nobilul, 
Vai celui pe nu luorâză!

In orele petrecute neluorând
Piere cea din urmă scânteuță de curagiu, 
Leneșul cuprins de bolă
Face sânge negru, sânge rău;
Mâhuirea-i încrețesce fruntea, 
In creerl clocesce nebunia
Și’n fine inima lui se stinge total.

Omule! OrI-ce te-ar ajunge,
Munca este cuvântul magic,
Munca este spiritul norocului, 
Munca e asilul păcii!
Pulsul îți bate mai repede, 
Privirile-țl sunt mai limpedl 
Și mima ta-i mai liniștită.

Popore ! Lăsațl invinuirile și murmurul 
Preste idololatrii;
Vreți să bateți vre-un idol,
TâiațI lenea din rădăoinâ,
Numai munca rupe lanțul, 
Munca tace poporele libere!

Glume.
Vasile și Ghiță. Vasile ducea 

ceva sub suman și prietinul său 
Ghiță îl întrebă: „Ce ai acolo, frate? 
— „O sabiă“, răspunse Vasile. Ghiță 
caută și află o sticlă cu vin; o bău 
numai decât și dete sticla înapoi 
dicend: — „Na, iată, îți dau tăca 
îndărăt“.

£

strein in București. Streinul 
(cătră gardist): „Spune-mi, te rog, 
unde e museul? — Gardistul: 
„Este față’n față cu statua lui Mi- 
haiu!“ — Străinul: „Der statua 
lui Mihaiu unde e?“. Gardistul: 
„Față’n față cu museul!“ — Străi
nul: „Iți mulțămesc! Salutare!“

Iubite amice, scii tu că căsă
toria este o loteriă? — Și ce nu
măr ai tras? — Numărul șâpte!

*

Prietinul: Nu mai plânge, 
prietene, răposata ta soție de sigur 
este acum în ceriu.

Văduvul: Nu cred, frate, că 
va fi ajuns în ceriu; de-ar fi acolo, 
de sigur că acum ar durdui!MULTE SI DE TOATE.

Un obiceiu indian.

Unul din multele obiceiuri ale popo
rului indian este și următorul : Dâcă In
dianului îl more o fată, atunci el închide 
în coliviă o păsărică tîneră, până prinde 
a cânta. Când începe să cânte, membrii 
familii și drăguțul r^ppsatej q aoopăi' de 
sărutări și de desmierdărl, după cate o lăsă 
liberă ducându-o la mormântul reposatei. 
Indienii cred că atunci păsărică sboră 
de-a dreptul în lumea spiritelor spre a duce 
sărutările și desmierdările celor râmași la 
ceea ce s’a mutat de la ei. De multe-orl 
se văd până în 30 de păsărele slobodite 
preste gropa cutărei reposate, semn că a- 
tâția deplâng mortea ei și îi trimit sa
lutare.

*
Cânî incâltatî.» ’

Unii locuitori din Anglia au nisce 
câni de luos de soiti , setter11, „pointer11, și 
„bull-dog“, pe cari îi înoalță în timpul ier- 
nei și pe timp ploios cu papuci de piele de 
oăpriâră și cu talpă de iuxt. Din causa 
acesta in Londra sunt mai mulțl păpucarl 
pentru câni. *

Resbunarea unei mirese batjocorite.
NicăirI o eăsâtoriă nu a avut un sfîr- 

șit așa de tragic-comic, oa în Rechnitz, în 
Austria.

Domna W. K. o vâduvă, care dispu
nea de o avere frumosă, a făcut cunoscință 
cu un măcelar din Viena, tot văduv, și 
intre aoeste două inimi văduve era să se 
încheia căsătoria.

S’au făcut tote pregătirile pentru 
nuntă. Venise și mirele.

La început declarase, că căsătoria nu 
e pentru el o cestie de comeroifi, ci de 
inimă, de aceea nu pretinde, ca viitorea 
sa soție să prefacă m bani casa și moșiile 
ei ; ou tote acestea, îu ora din urmă, se 
vede că a ajuns la convingerea, oă tot e 
mai bine să regulase și cestia averei, cu 
ceea-ce însă d-na W. K. nu s’a învoit.

După multă resgândire îo fine mirele 
renunța ia planurile sale materiale, declară 
însă totuși, că înainte de a merge la bi
serică vrea să se ducă și la un bărbier. 
Pote, că nu i-a convenit cel din oraș, seu 

pote că nu s’a sciut orienta pe strade, des
tul, că — 6’a rătăoit pe la gară și plecă 
la Viena, fără să-i mai pese de rnirăsă și. 
de nuntași.

Dăr dâmna W. K, nu e numai o fe
meia practică, oi forte resolută. S’a decis 
repede, plecă după desertor și după o par
lamentare de 8 (file i-a reușit să învingă 
încăpățînarea omului „neras“ și să-l faoă. 
să primesoă jugul căsătoriei.

Ea aduse pe cel fugit în triumf îna
poi la Rechnitz, și într’o cfi> la 11 bre a. 
m., amândoi steteau în biserica evangelică- 
înaintea altarului, ca să primâscă binecu
vântarea preotului.

Dăr când preotul a pus iritatei mirese 
întrebarea obiolnuită în ce privesce votul 
de iubire și credință, atunci acesta arumâ 
o căutătură sdrobitore asupra m relui, ce 
sta lângă ea și pronunță un nu puternic și. 
mânios !

Dâ când îșl aduc aminte dmenii, nu: 
s’a mai întâmplat în biserică un scandal- 
atât de urît.

Nici nu s’au recules bine de spaimă, 
preotul și cei presențl, — mirâsa dispăruse 
deja, s’a pus în „trăsura de mirâsă“ și 
călători cu iuțâla vântului spre casă. Acesta 
a fost o răsbunare bine și artistic însce
nată pentru batjocura ce ’i se făcuse»

Singur, părăsit, eși exmirele, în frac 
și în clao, din biserioă; acum are timp să 
se cugete asupra șireteniei și oaprițului fe
meilor.

Târgui de rîmătorl Gin Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

9 Dec. de 3668 capete, la 10 Dec. au 
intrat 203.— oapete și au eșit 405, rămâ
nând la 11 Dec. un număr de 3,772 oapete.

Se notâză marfa: nugurâscă v e o h e,. 
grea dela —.— or. până la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloc dela 
—.— or. pănă la —.— cr. ușdră dela- 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfa țerănăscă grea dela —.— pănă. 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. ușoră dela —.— cr.
pănă la —.— or.

Marfă sârbdscă, grea dela 55.— cr. 
pănă la 56 — cr. Trausito, mij looiă grea 
dela 55.— cr. pănă la 55.— or. transitO’ 
ușdră dela 50.— cr. pănă la 51.— cr.

Csvlencia.x’U.l septezxxa.zxei.

DECDEMVRE are 31 (file. ANDREA.

fiilele Călend. lui. v. Călend. Gregor.
Dutn. 3 S. pr. Sofronie 15 Valerian
Luni 4 f Sf. m. Varvara 16 Eusebiu
Marți 5 ț C. p. Sava. 17 Lazar
Mer. 6fSf. Păr. Nicolae 18 Grațian
Joi, 7 Păr. Ambrosiu. 19 Abraham
Vin. 8 C. Patapiu 20 Amon
Sâm. 9 Zămisl. Sf. Anei 21 Toma

ciul, er ea se înecaBe în ciuberul 
cel cu leșie, când pârluia haine. 
Omenii efieeau, ca i'a omorît smeul, 
ori că Todoisia a fost strigâie și i a 
dua pe toți unul după altul, că ce 
nu lăsară pe Todor se o ia.

Când vorbiau omenii de acesta 
întâmplare, îșl făceau cruce și cficeu : 
Dâmne apără și pe puii de năpârcă 
de ce n’ai păcfit pe badea Nuca și 
casa lui.

Er fetele în șecjetâre horeau:
CinI ne-a despărți pe noi,
Aibă grajdul fără boi
Și staulul fără oi;
N’aibă apă rece ’n vase,
Nici pită albă pe masă, 
Nice sănătate ’n ose.

Reteag, Novembre 1895.

i P. Reteganul.

Colinde.
A cui sunt aceste curți ?

A cui sunt aceste curți ?
Hai corinde-ml Domne! 

Curți înalte minunate 
Și de sore luminate! 
împrejur grădini de flori 
Și cu turnuri pănă ’n nori! 
In mijlocul curților 
Pusă-i mâsa domnilor, 
Și la mâsă cine șede ? 
Mulțl boeil și Domnul sfânt. 

Der pe me^ă ce e pus?
— Păhar cu vin străcurat 
Și pită de grâu curat. 
La întâiul corn de mâsă 
Șede Domnul Dumnezeu; 
La al doilea corn de mesă 
Șede Petre soțul său; 
La al treilea corn de mesă 
Este Ioan-Sântion 
Lângă el al curții domn, 
C’un păhar mare de vin 
Tot închină și măresce 
Pe Dumnecjeu pomenesoe. 
Alt păhar mai mititel, 
Mititel și d’aurel

Tot prin mâni se părânda 
Păn’ la Domnul ajungea, 
Er Domnul așa grăia: 
Vinde-ți-ml acest păhar, 
Pe bani buni, nu-1 cer în dar, 
Ori mi-1 vinde
Ori mi-1 schimbă.
Domnul curții răspundea ;
Nici am păhar de vânzare
Nici am păhar de schimbare,
Că nănașu mi-l’a dat
Când pe min’ m’a cununat.
Grăi Domnul Dumnezeu :
Țineți dâră ’n casa ta
Acest păhar d’aunt
Și ml trăesce fericit !

(Din Reteag.) i. p. r.

I
Colo ’n sus la răsărit,

Florile daibe*)
Răsărit’o răsărit
Două sfinte mănăstiri.
Cu turnuri pănă ’n norurl, 
Cu zimbrele pân’ la stele. ’

Se repetă după fiă-care vers.

Slujba sântă oiue-o faoe ? 
Nouă popi, nouă diecl, 
Și p’atâția patrieroi.
Slujba sântă cine-o ascultă?
Da, o-asoultă Maica sântă, 
C’un fiuț micuț în brațe. 
Maica-asoultă, slujba-o face,,
Fiul plânge și nu tace;
Maica sântă asculta
Cătră fiul ei dicea:
Taci, fiule, taci dragule,,
Că deoă slujba a găta,
Ție fiule ți-oifl da:
Două mere ’ntr’aurele, 
Să te joci mereu cu ele.
Nici așa, n’a mai tăcut,
Și maică-sa a grăit:
Taci, fiule, taci dragule!
Că ție ți-oifi dărui:
Paharul botezului,
Soaunul județului;
Pe cei mici îi boteza,
Pe oei mari îi cununa,
Pe bătrâni ’i ’nmormenta,
Din scaun vei judeca.
Nici așa n’a mai tăcut,
Ci cătră maioă-sa a grăit:
Cum n’oi plânge, nu m’oi frânge,
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Curâul pieței Brașov.
Din 13 Deoemvre 1895.din 11 Decemvre n. 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

S 6 mi n}e
3 *3 
â s

5 »

Prețul pez
100 ohilogz.

dela | pănâ

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu ds Pesta
Grâu de Alb a «regula
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

6.80
6.85
6.80
6.80
6.90

6.95
7—
6.95
6.95
7.05

Semințe vechi 
ori nouă

aoiul

a5 L o c 
-S M
J? ® o a

Prețul per
100 ohilgi*.

dela pănă

Săcară
Orz 
Orz
Orz
Ov6s 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

H

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.20
5—
5.50
6.80
6.—

6 25
5 20
6 30
8.—
6.30

Produotediv.

42.—35.—Sem. de trif. Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățeni 
roșii 
rafinat duplu

I

o.
73 
of fa 
£

Uursul

Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
» 

Seu 
Prune

Lictar
M 

Nuci 
Gogoși

n 
Miere

Ceară 
Spirt

28.-

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

59.50

54.50
5S.b0

60.—

Bursa de Bucurase
din 11 Decemvre n. 1895.

32.—

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oct 100 ’/4
Renta amortisabilă .... &7o 98.’/,

n „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.-Iul 99.’/4
n „ din 1893 6% >» V 99.’/;
n „ 1894 int. 6 mii. &7o Apr.-Oct 94.-

„ (Impr. de 32. ’/, mii. 4“/o lan.-lulie 87 ’/„
„ (Impr. de 50 mii. 4“/o D « 87.’/,

n „ (Imp. de 274 m. 1890 *7o n n 88.’/2
n „ (Imp. de45m. 1891 4’/o n » 87.-/,

„ (Im. de 120 iul. 1894 4% W 87.’/,
Oblig. de Stat (Conv. rurale/. 6°/n Mai- Nov. icoy,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 283.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 fi0/0 lan.--lul. 96.'/,

n „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
n „ „ din 1888 57o iun.-flec. —.—
•» „ ,, din 1890 57o’ Mai-Nov. 95 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 92 7s
„ urbane BucurescI 67o n » 101 —

» H H »> 57o » n 88.’/,
„ „ Iași . . f>7o n n 81.’/4

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o h » -
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1560.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 223.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 393,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 406—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 80 250 330.--
Soc. Rom. de Conetr, uit. div.151. 250 182.-
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 30b —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 lObt —t —
bociet. p. const, de Tramways 20< ■> H —1
20 franci aur 20.101

S C O MP T U’R î:

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump,
Mărci germane Cump, 
Scris, fonc. Albina 5°/0

9.54 Vând.
9.46 Vând.
9.53 Vând.
5.66 Vând.

59.- Vând. 
—.— Vând.

9.56
9.50
9.56

Cursul losurilor private
din 11 Decemvre 1895

comp. vinde.
Basilica 7.40 7.80
Credit .... ' 204.— —_
Clary 40 fl. m. c. . ' 55.50 56.50
Navig. pe Dunăre . 129.- 133—
Insbruck .... 26'.— 29.—
Krakau .... 27.25 28.-
Laibach .... 24. 25.-
Buda .... 60:25 60.50
Palfiy .... 56:75 57.75
Crucea roșie austr. 18— 18.50

dto ung. . 10175 11.—
dto ital. 12125 12.75

Rudolf .... 23:— 24—
Salm 68.50 69.-
Salzburg .... 26.75 27.75
St. Genois 70— 72—
Stanislau . 45.— 46.50
Trieitine 4-/2°/0 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 70.— 78.—
Waldstein . . . 53.— 55—
Serbescl 3e/0 35.50 36. —

dto do 10 franci . —._ —,_
Banca h. ung. 4’/n 126— 127.—

Proprietar: Din. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gpegoriu Maior.

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 vândută pentru clădire în 
decurs de trei ani dela cțiua încu- 
viințărei se o clădâscă.

Condițiile licitației și planul de 
parcelare se pot vedea în cancela
ria oficiului de casă a comunei bi
sericesc! ev. în ârele de oficiu. De 
altfel condițiile licitației se vor aș
terne și ceti în cțiua de licitație.

Terminul pentru predarea ofer
telor în scris, care trebue se fiă pro- 
vecțute 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 4i 30 
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-

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuț.B da spirt

15.75
14.50
17.25

16—
14.75
17.50

•.

Banca naț. a Rom. 
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . . 
V iena.....................

5%
6%
5’/,
2°/„
5°/o

Paris . . 
Petersburg 
Berlin . , 
Belgia . . 
Elveția . .

Cereți
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht

pâra se învită a lua parte atât pe 
cale de oferte cât și la licitație.

Brașov, 12 Noemvre 1895.
841,3-3 Presbiteriul v. A. B.

Cursul fa bursa din Viena.
Neintrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
Din 12 Deoemvre 1895.Prețurile cerealeor din piața Brașov.

Din 13 Decemvre st. n. 1895

ustura tiu 

greutatea
Calitatea.

Valuta a

trlaoâ.

fl. cr.
1 H. L.' cel mai frumos 5 60

n Grâu mijlociu . . 5 20
«j mai slab . . 4 80
ț) Grâu mestecat . . 3 50

„ ( frumosă 3 50
?j

H HScară ț mijl00jg, 3 —
1 frumos 3 40

19

JJ Urz 1 mijlooiu 3 —
f frumos 2 20

!)

H
Uvâs I mijlooiu — —
Cucuruz.................... 3 40
Mălaiu.................... 4 20
Mazăre.................... 5 70
Linte ................... 7 20
Fasole.................... 5 60
Sămânță de in . . 9 —

)) Sămânță de oânepă 4 20
Cartofi.................... — 75
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de poro . . — 48
Carnea de berbece — 24
Său de vită prbspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Renta ung. de aur 4% .... 121.75
Renta de oorone ung. 4% • ■ • 98.75
țmpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 152.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 
Renta de hârtie austr........................ 100.30
Renta de argint austr.........................100.30
Renta de aur austr..............................121.75
LosurI din 860   148.75
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1020.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 438.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 370.25
Napoleondorl. ..............................9.65’/2
Mărci imperiale germane . . . 59.521/<1
London vista....................................121.65
Paris vista.................................. 48.20
Rente de oordne austr. 4%. . • 100.05
Note italiene.................................. 44.90

Schombacli Wr. 379, 
lângă Eger (Boemia).

prima fabrică de c 6 r d e șU 
instrumente musicale

Collecția-Austria, 
care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide, numai pentru & fl. 
7.» cr. un ciasornic Remon- 
toir de aur fason, pentru busunar.

15 bucăți 5 ffi. 75 cr.

Că mie mi-i rânduit, 
Că eu să mor răstignit. 
Când aici am scoborît, 
Etă maioă oe-am cjărit: 
Vătjui nisoe meșteri mari, 
Cari din lemn cruce-mi făcea, 
Din fier cuie ascuțea. 
Eră câțl-va lucrau încă, 
.El îmi săpau gropă ’n stânoă. 
Și dâoă m’or răstigni, 
Ei în gropă m’or toomi; 
Apoi, maică, cum n’oi plânge? 
‘Văcjend ce patimi m’or frânge.

II

Da ăst prasnic luminat,*) 
Noi cu drag l’am așteptat, 
S’audim âDgerl cântând, 
Cu stâua călătorind, 
La Erusalim mergând ;
La orașul jidovesc, 
Ce Vifleim îl numesc.
Unde Christos s’a născut, 
Căci steua ’i s’a văcjut;
Pe când Christos se născea,

Ângerl din ceriu că venea, 
Și veneau pe la păstori, 
Colea noptea pănă ’n cJorL 
Când pe la ei ajungea, 
Cătră păstori le grăia : 
Sculați, păstori, nu dormițl!
VenițI și vă veseliți! 
Aoum când steua luoesce,
Și Christos la noi sosesce; 
Aoum oând nis’a născut,
Cel așteptat de demult. 
VenițI voi și vă uitați 
Celui născut vă ’nchinațl.
Păstorii se înoh’nară,
Er ângerii îi cântară;
Mărire Fiului sânt
Care-a venit pe pământ.
De rele să mântuescă, 
Totă firea omenescă:
Să fi gazdă veselos!
C’ai ajuns Crăciun frumos!
Boereni, 1895.

Constantin Manii, 
învățător.

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

!re, Guitarre, Concert-Flante, Concert- 
Clarinet, Etuis de Violină.

Rugăm a se adresa cătră 
Bruder Placht, 

m Agenți locali sc caută, m
Corespondezi: nemțesce, boemesce, ru

sește, franțuzește. 840 9 20

Nr. 643—1895.

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 vestiare deocam
dată 32 parcele, și anume care sunt 
în Plan de parcelare însemnate dela 
Numitul 1 pănă inclusive 4, 16
pănă inclusive 43.

In urmarea acesta se scrie 0 
pertractare de oferte și licitație. La

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 ciasornice, dau în
scris o garanție de
1 lanț fin de aur imitat1

2 nasturi de mangete
imitat de aur,

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

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

3 am.
1 etui pentru ciasorni- 

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 05 obiecte splendide 
de bijuterie împreună cu ciașornicul 
de aur fason costă numai fl. 5.75.

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

Firma de ciasornice:
Alfred Fischer»

843,4—6 Viena I. Adlergasse Nr. 12.

*) La fiă-care vers se die cuvintele: Dirni- 
aeța lui Crăciun.
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splendide. Vă recomand și altora.
O 1 m ii t z, 1 Mai 1892.

Cu comanda sunt forte mulțămit.

loc.
mai înainte fi. 40 

6.30. Argintul pa- 
oolorea argintului

o șarlataniă,
că ori cine, căruia nu-i convine maria îi 

cu vederea

Comptoarul: 
Vâczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 
1872.

Iustiman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

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

ICaiseroel-Petroleum.
Marca „lin p erato r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20 — 22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria său Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

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

pentru

IU 81
Mijloculti cela mat bunu și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutula și plăcutula

„Or- Rosa’s Lebens-Balsam**.
Acestfi balsamfi preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotrU în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitii, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamU acum una singura și dovedita niedl- 
camentu «Ie casă, popornb .

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

FIJI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învălita în hârtiă grosă albastră, care pdrtă în lungula ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia ,,zum schwarzen Adler1', B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungarfi și franceza, și cari sunta provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutula legala.

Comerciu en gros de Vin Spaniol
diese gesetzlich geschoîzie VINNADOR/ VINNADOR

Siaiuhurg-. Viena. 
Astupat cu capse tipărite roșu. 

Medic. Malaga Sect, Sherry, Xeres 
de la frontera, Cognac franțuzesc 
+++ ++++, v. S. 0., în butelii ori
ginale și cu prețuri originale,

Se afla de venerare în BRAȘOV, la FR.FJTZ CiZEfiiELY 
la Elefant, podu bătușilor, strada Hirscher.

A so observa Marca Vinnador precum și sigilul mărcii,_re- 
gistrat la Tribunal. Numai buteliile provădute cu acestea se garantăză.

B SALVADENT
(Pulvis antisepticus comp. Pop ini) Medalie de aur.

civil și de cel militar.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă h igie
nică,, Salvadentul în- 
locuesce cu iolos tote a.pele 

i de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infect^ză.

__ ______ cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul 
ranele și rănirile, ca pansament.

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

Adresa poștală : POPINI, Bucurescl.

DEPOSITE: în Vîena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3 ; 
în B.-Pesta la farmacia I. Tdrok.

Cutia «O cr.

Medalie de aur.
Aprobat de consiliul medical superior

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

Salvadentul se mai pote întrebuința

Nr. 831,6-6

Antreprise ie pompe funebre
Tixtseiz-

BSrașovu. Strada Porții $r. 4. Colțulw Tergulii boitorii.

Recomandă on. publicu la cașuri de mdrte, așecțămentulu 
seu de înmormântare bogatu a s o r t a t u in cari tote obiectele, 
atâtb aortele mai de rendu, câbu și cele mai fine, se pot ti 
căpăta cu prețuri ieftine.

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

Fabricarea propriă a tuturoru sici'iurîloru de lemnil, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de stejaru.

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

RepreBentanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu carii funebru ve- 
netu pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptii ȘÎ ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de inorți m" străinătate.

In fine recomandă și biroula meu mijlocitoru proeedându 
cu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t se k.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
v evitabil se pote procura numai în 

nZ)epositaa.l-â. prixxcipal-tx al-b. prod-ixcetorixl-uii 

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

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

chia Austro-ungară au depositd din acesta balsamU de vieță.
Totîi de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga 
(Fxager TTaxivz-ersa,l-I3:a,vissa,lToe) 

unu medicament» siguru și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutii în 
contra tuturoru inflamațiunilorii, răniloru și umflăturilor!!.

• se întrebuințeză cu 6uccesd sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap-
telui și întărirea țîțelorti cu o cash nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glandulelom limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în. timpulă cela mai scurta ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpula cela mai scurta fără dureri.

In cutiore â 25 și 35 cr.
Fiți atenti!•i a

De-bre-ce alifia de casă uuiversală de Praga să infi- 
teză forte desă, facă pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acâsta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutiorele din.me’ală galbina, în cari se pune, sunta înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provădute cu marca făbricei 
de mai susu.

Balsam pentru aud.
(Geh.8x-Balsam)

Cela mai probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perduta. 1 Flacon I fi.

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

marea fabrică de argintăriă s’a vădutQ necesitată Sg dăruiescă întregul ei de
posits în schimbulft unei rSsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următbrele 
, obiecte pentru mica sumă de 15. și adeoă:

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,

Un trimit: obiecte pentru 
cuțite fine de masă cu lamă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican, 
lingurițe de argiut pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

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

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

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e 
mă simt îndatorat în public, 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura acestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

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

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

W1EN, TI., Rembrandtstrasse 19. 
rambursă poștală său cu trimiterea înainte a 

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

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

& a
Ferdinand Dula, caplan.

Căpitanu Cz.... comand, pieții.

Telephon
Hr. 7114.

Se trimite numai

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


