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„Gazeta" iese în flă-care ți.
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Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 0 franci. 
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0 dorință generală.
Contrarii noștri se pregătesc 

de-a ruptul capului pentru serbarea 
lor milenară. f)i și nbpte se gân
desc și se siătuesc, cum se arangeze 
mai cu fală și mai cu pompă tbte, 
și cum se ospăteze pe cei mulți 
invitați la Buda-pesta, pe banii țării. 
Tot ce-i dbre e numai, când văd 
că multe nu se brodesc așa cum ar 
dori ei.

Așa de pildă sunt tare plouați 
și mâhniți, că împăratul Germaniei 
a umblat tocmai acum pe la Viena 
și n’a mai așteptat încă numai vre o 
două săptămâni cu visita lui, ca se 
potă noroci și pe șoviniștii noștri 
cu o săritură pănă la esposiția din 
Budapesta.

Der ce să-i faci puternicului 
împărat Wilhelm decă și-a schim
bat gândul și s’a mărginit a le arăta 
Ungurilor bunăvoința sa rostind câ- 
te-va cuvinte ungurescl, ce și le-a 
însemnat, cătră oficerii regimentu
lui de husari Nr. 7 din Viena, a că
ruia proprietar de onore este.

Pe când Ungurii se pregătesc 
de serbătăre, pentru Români temni
țele se deschid din nou și procesele 
politice curg mai departe. Și de bine 
ce din tbte părțile ne vedem prigo
niți și huiduițl, argații guvernului 
umblă printre noi și, mai cu ademe
niri, mai cu amenințări, vor să ne 
târască la serbarea nației lor din 
Budapesta, ca acolo să cântăm și 
să jucăm cu ei de bucună, că ne 
tac acasă traiul așa de dulce cu 
ajutorul gendarmilor și al temnice
rilor.

Nu-i mirare, dâca în astfel de 
vremuri pe cât de pocite, pe atât 
de haine, Românii noștri, pe cari îi 
dăre inima de ceea ce văd că se 
întâmplă cu poporul lor, s’au pus 
pe gânduri mai mult ca ori și când.

Și încă ar mai fi cum ar mai 
fi, decă am ave de lucru numai cu 

dușmanii din afară de sînul nostru, 
dâr păcatele strămoșesc! nu ne lă
sară să scăpăm nici în vremurile 
acestea de bmenii cu două fețe, de 
ambițioșii vicleni, de intriganții rău
tăcioși și de cei slabi de ânger, cari 
ne sunt mai dușmani, decât duș
manii, căci aflându se în tabăra nos- 
tră și prefăcându-se că-s cei mai 
aprigi Români, numai cu greu ne 
putem feri de ei.

Tocmai atunci când trebuia să 
fim mai strîns uniți și mai tari de 
suflet ca ori și când, diavolul ziza- 
niei și-a vârît coda între noi.

Certa când vrea-i e iute aprinsă, 
mai ales decă la spate stau duhurile 
rele și șoptesc la urechiă celor cu 
capetele sucite și înfumurate și cu 
inimile pătimașe.

Din norocire însă bmenii cei 
buni, cei cari cu sinceritate și neîn
duplecați stărue pentru buna înțele
gere și strînsa legătură între frați 
sunt cei mai mulți și sunt și cei mai 
tari. Numai să nu stea cu mânile în 
sin, numai să-și facă datoria, atunci 
când mama văduvită pretinde dela 
ei mână de ajutor!

Purtată de aceste gânduri și 
cunoscând dorința ce-a cuprius pe 
bărbații națiunei nbstre de-a pune 
odată capăt neajunsurilor ce s’au 
ivit în sînul nostru și ce ni-le pre
gătesc dușmanii nâmului, „Gazeta 
Transilvaniei14 a arătat în două ar- 
cole, că este neapărat de lipsă să 
se conchieme bărbații de încredere 
ai alegătorilor români din Transil
vania și Ungaria la o conferență 
generală, care să limpecțescă situa
ția partidului nostru național atât 
față cu bmenii zizaniei, cât și față 
cu măsurile asupritore, ce le-a luat 
guvernul unguresc prin cunoscutele 
ordinațiuni ministeriale în contra par
tidului nostru și al comitetului său.

Cerând noi ca d-1 Dr. Rațiu să 
nu întârcjie a convoca amintita con
ferență „Tribuna41 a declarat, că din 

„isvor sigur ne pbte încredința, că 
tocmai acâsta a fost și este îngri
jirea de căpeteniă a d-lui Dr. I. 
Rațiu, și că în scopul de-a se pută 
conchiema și consulta bărbații de în
credere ai partidului nostru național 
s’au și făcut deja pregătirile nece
sare “.

Sperăm deci, că acestă confe
rență va săvârși ceea ce cu toții 
dorim, că va limpecji tbte, va des
chide și va pregăti calea, ca cu pu
teri unite să putem continua lupta 
nbstră legală pentru limbă, esistența 
și drepturile nbstre naționale.

Sinâdele gr. or. eparchiale
din Sibiiu,' Arad și Caransebeș 

s’au deschis ca în toți anii Dumineca 
trecută (Dumineca Tomei) și repre- 
sentații clerului și al poporului s’au 
întrunit în jurul Archiereilor, ca se 
săvârșescă lucrarea, la care sunt chie- 
mați pe temeiul statutului organic in 
interesul bisericei și al șcblei.

In vorbirea, cu care Escelența 
Sa Metropolitul Miron Romanul a des
chis sinodul archidiecesan, acesta 
4ise între altele, că împrejurările 
snnt mult mai grele și în deosebi 
pentru instituțiunile nbstre biseri- 
cesci mult mai critice ca ori când 
și că credincioșii trebue să-și dea 
sâmă cu tbtă seriositatea și să facă 
tot ce este cu putință pentru în
tărirea elementului bisericesc și na
țional.

Un milleniu întreg, (fisa Metropolitul, 
a avut sânta nbstră biserică ortodoosă să 
sufere mai ales în aceste părți locuite de 
noi, multe injurii și chiar prigoniri dela 
cei mai puternici; și cu tote acestea ea, 
biserica nostră, poporul nostru dăruit dela 
D-deu cu simț bun și cu tărie sufletbscă, 
s’a știut conserva în tot decursul timpului, 
ce e drept, în condițiunl umilitbre, der’ 
în firma credință și în buna speranță, oă 
D-cjeu îi va ajuta în oele din urmă sâ 
avanseze la o stare mai favorabilă între di

feritele alte biseriol și poporă, cu cari n 
aflăm în aceleași legături de stat și în 
aceleași referințe de concetățeni ai patriei.

Metropolitul încheia cjicând, că 
credincioșii trebue să-și reculegă 
tbte puterile pentru a se apăra ca 
Români ortodocși sub egida propria 
și a păstra cel mai prețios clenodiu: 
biserica națională, autonomă.

Prea Sânția Sa episcopul Ara
dului loanu Mețianu a amintit In
troducerea legilor politice bisericesci, 
prin cari se atacă simțul religios și 
dotațiunea clerului. Inzadar archie- 
reii bisericei și-au ridicat glasul con
tra acelor legi, căci n’au putut is- 
buti să le delăture, rămâne der, ca 
clerul și poporul să-și ajute el însuși. 
Să caute a desvolta și cultiva sim
țul religios care fu sădit de însuși 
Dumne4eu în sufletul omului ca 
prin el să să înțelegă chiemarea 
mărâță și se înbunătățescă dota
țiunea clerului ca să păta eși din 
el preoți adevărațl cari să cultive 
acest simț,

Tbte confesiunile din patriă tind 
a îmbunătăți dotația preoților, der 
în diecesa Aradului pentru cei 640 
preoți, ale căror venite au scă4ut 
și scad din an în an prea puțin 8’a 
făcut, pănă acuma, afară de tondul 
preoțesc, de care numai puțini se 
pot împărtăși. De aceea e de lipsă 
să se îmbunătățâscă de-ocamdată cel 
puțin dotațiunea preoțimii dela pa- 
rochiile mai slab dotate. In fine epis
copul propune aprobarea statutelor 
fondului preoțesc și votarea unei 
subvențiuni din mijlocele diecesei 
pentru acel fond.

P. S. Sa episcopul Caransebe
șului Nicolae Popea arată cât de pre
țios este organismul bisericesc con
stituțional în provincia metropolitană. 
Vremile sunt grele. Anul trecut cu 
deosebire a fost plin de întâmplări 
nefavorabile pentru biserica nbstră. 
Astfel reformele politicei bisericesc! 
au devenit legi, ale căror urmări

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

pușcașul!.
lF i n e )

Mihaiu era acum om în pace. 
Avea nutreț la vite, avea bucate 
pentru căsenl și avea și bani în casă ; 
ba mai avea și un lucru, de care 
nimeni nu mai aveă la noi în sat, 
avea ceas cu cuc, care îndată — în
dată cânta: „cu-cu!“ „cu-cu!“ Deci 
putea lua pușca de-a umăr și să 
mergă la vânat în dragă voia lui. 
Și mergea mai în tbtă 4^ua adu
cea, când un iepure, când o rață 
Belbatică, pe cari le da pe tutun ori 
pe vinars, der de cele mai multe 
oii nu aducea nimica. Era pururea 
voios, pururea opșegos, de casă ve
dea muierea, cum scia ea, cu sluga, 
că fără slugă cum s’a lăsa el, fecio
rul lui moș Mihnea?

Fiindu-i casa aprbpe de prepâ- 
-națiă și fiind el om cu carte, om 
care scie scrisbre, Dumineca era la el 
târg întreg, de când a murit tată- 
s’o; unul venia să au4ă cucul în 

casă, un lucru, care la început nu 1 
cre4ură bmenii, der după ce vă4ura, 
se minunară și se strîngeau la el ca 
la minune: alt om venia să-i facă Mi- 
haifi o lecă de scrisbre, că a luat 
fân în credință dela Armanul și trebue 
să dee contrătuș; altul venia să-i 
scrie o carte la fecior în cătane și 
care cum venia, cerea mai întâiu 
glaja și aducea o leliță de vinars, 
cât la el în casă era crîșn ă întrâgă. 
Vefli bine, din vinarsul adus trebuia 
să bee și Mihaiu și Melania, er ei 
nu se lăsau mult îmbiați, astfel că 
pe când venia sera, ei erau curcă 
ca curcile de beți. Lunia apoi tre
buia să bee din pungă, ca să se vin
dece. Așa mergea 4* de 4b 0r vitele 
erau lăsate în grija slugii.

A dat Dumnefleu de a venit 
primăvera. Altă lume prinse a căra 
gunoiu și a merge la plug. Mihaiu 
vându gunoiul, er pământul îl dete 
’n parte. Veni vremea de slobo4it 
stupii, — ai -lui nu voiră să iesă din 
coșnițe, că înghețaseră peste ernă, 
fiind lăsațl descoperiți și cu vrana 
slobodă. Melania 4icea> ca ®i n’au 

noroc la stupi, că socră-sa a fost 
strigbiă pe stupi, de aceea s’au tot 
împuținat după mbrtea ei pănă în 
urmă s’au scăpat cu totul de ei.

Veni vremea, ca Melania se pună 
closce, și puse, der nu-i scose nici 
un puiu, că cocoșul l’a fost tăiat la 
lăsarea de sec. Veni timpul să fete 
oile, că trecuseră cei patruzeci de 
sfinți; oile lui Mihaiă erau așa de 
slabe, de nu-și puteau hrăni mieii, 
n’aveau lapte și-și pierdeau lâna de 
hămisite. Mulți miei îi și muriră de 
fome. „N’am noroc la oi“, 4ise Mi- 
haiâ, înzadar m'oiu trudi ținându-le, 
n’am noroc la ele și pace și sănă
tate 1“

Ișl și vându oile cu un preț de 
nimic, er banii-i făcu pere-mături. Der 
nu plăti din bani nici Jidanului, nici 
Armanului, că-i trebuiau banii ’n 
casă, er ei încă nu-i cerură banii, că 
era la om de omeniă, puteau sta 
cât de mult, că nu erau în primej- 
diă de a se păgubi.

Der veni vremea secerei. Sece
rișul în acel an fu peste tot slăbuț, 

| âr holdele lui Mihaiu nu puteau fi 

mai bune, decât ale altora. Pe lângă 
aceea, el avea să capete numai ju
mătate din strînsură, că locul îi era 
dat în parte. Când fu la îmblătit, 
ve4u, că de dă Jidanului douăzeci 
mierțe pentru cele 460e, ce le luase 
împrumut, atunci lui nu-i rămâne 
nici un grăunț. Deci merse la Jidan 
și schimbă grâul în bani, dădu adecă 
obligațiă Jidanului, că-i datoresce 
40 fl., — prețul a 20 mierțe de grâu 
cu adaosul, că după ei are de dat 
pe tbtă săptămâna 4 pițule ujură.

Tot așa făcu și cu Armanul. 
Pițulele, ce trebuia să îi le dee în 
tbtă săptămâna, der nu îi li-a dat, 
le adună la capital și se făcu o sumă 
mare mare. Der ce-i păsa? avea 
pușcă și ceas cu cuc! De oi se des- 
bărase, încet încet vându și din vite, 
pănă rămase cu o vacă, der pentru 
aceea tot voios era atât el, cât și 
Melania lui cea frumosă, care în tot 
anul îl dăruia câte cu un copil, ba 
odată chiar cu doi gemeni.

După vre-o câți-va ani, era Mi
haiu Pușcașul fără pic de ebdă de 
vită în ogradă și la Jidan și la Ar- 
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pot fi cele mai triste și păgubitore 
pentru biserică, decă nu ne vom sci 
afla și apăra pe tote căile si cu t6te 
mijlâcele posibile legale. Der e un 
rău și mai mare: cuvântul cel pă
cătos al unei culturi și civilisațiunl 
false, lipsită de religiositate și mo
ralitate. Asupra acestui dușman pe
riculos să ne îndreptăm privirile și 
se apărăm credința părinților noștri, 
așecțămintele bisericei nostre, dati- 
nele și obiceiurile ndstre strămo
șesc!, cari tot-deuna au fost fala și 
ra4©mul cel mui puternic al nemului 
nostru românesc.

Noue prigoniri și condamnări.
Procesul „Dreptății". Joia trecută, în 

16 Aprilie st. n., s’a pertractat în Timișbra 
procesai de pressă intentat darului națio
nal român „Dreptatea" pentru 15 artioull 
publioațî la diferite ocasiunî în acostă foiă. 
Aousat era d-1 Dr. G. Candrea, fostul re
dactor responsabil al „Dreptății", care îna
intea judelui investigator a luat asupră-șî 
răspunderea pentru artioulii incriminați, 
der de-atunol a trecut timp mult și d-1 
Candrea în decursul acesta șl-a strămutat 
locuința și nici nu ’i s’a putut preda cita- 
țiunea, prin oare era chiămat la prooes. In 
astfel de cașuri de obiceiti procesele se 
opresc, căci cum s’ar și pute, ca să se aducă 
judecată asupra cuiva, fără de a-1 fi chiă
mat și pe el se fiă de față și să se apere ?

Der când e vorba de Români, la noi 
tote sunt cu putință. Procesul s’a pertrac
tat și fără de-a fi fost d-1 Candrea de 
față. Juriul era compus în cea mai mare 
parte din Unguri făouțl, "der nu năsouțl, 
precum: Aldor, Grokler, Roth, Mieszner, 
Petruss, Stefanovics, Beck, Kummel etc.

Dintre articulii incriminați numai unul 
s’a oetit în limba română, toii ceilalți s’au 
cetit numai în traducere maghiară. Proou- 
rorul a <jisz că intre jurați ar fi fost și de 
aceia, oarl pricep limba română.

In vorbirea de acusațiune, proourorul, 
după oum spune „Dreptatea", din care 
luăm acestea a împărțit artioolii incrimi
nați în trei feluri de delicte, anume: agi
tația în oontra națiunei maghiare, agitația 
în oontra autorităților politioe și calumniă 
și vătămare de onâre contra unui notar 
comunal. Procurorul începu apoi să laude 
„marea libertate", de care se bucură po- 
porele din Ungaria și pentru dovedire se 
provocă la jurați cu ouvintele: „Mă pro
voc chiar la d-văstră, d-lor jurați, între 
cari nu cred, că sunt mai mulți decât unul 
fii adeverați ai lui Arpad1*. Va să în- 
să-șl procurorul a recunoscut, oă toți ju
rații sunt nisce renegați, afară doră de 
unul.

Urma vorbirea apărătorului, care deși 
era numit din ofioiu, s’a văqut silit să 
arate în vorbirea sa, că e nedrept de-a 

aplica la procese de presse §§ 172 și 174 
ai codului penal, oăol aceștia nu pentru 
asta sunt făcuțî. Avem libertatea împărtă- 
șirei ideilor, cpse apărătorul; apoi dăoă 
unuia (Ungurului) îi este ertât a-șl împăr
tăși ideile, er altuia (adeoă Românului), 
care e tot în aoel stat și acelorași legi 
supus, îi este oprit, atunol cum stăm, cu 
libertatea personală și cu altfel de li
bertăți ?

Apărătorul aduse apoi esemple, cum 
bună-(5ră Maghiarilor nu numai că le este 
iertat, dăr sunt îndemnați chiar a ridioa 
monument oelui oe a încercat să răstorne 
de pe tron familia domnitore, pe când Ro
mânii sunt opriți și pedepsiți aspțu, dăcă 
încărcă a eternisa memoria unui luptător 
națioual ca lancu, (care a luptat pentru 
apărarea casei domnitore). Apărătorul nu 
recunosoe, că în articulii inoriminațl s’ar 
cuprinde agitațiune în oontra națiunei ma
ghiare, căci luptătorii naționali români, 
dise el, combat întot-dăuna guvernul rși 
măsurile și poruncile adese-orl nedrepte ale 
acestuia, er dela asta nimenea nu-i pote 
opri. Cere deci aohitarea acusatului.

Dăr jurații s’au gândit la orl-ce, nu
mai la achitare nu. Ei toți și în t6te 
punotele l’au deolarat pe d-1 Dr. Candrea 
vinovat, 4r tribunalul l’a judecat în absență 
la doi ani închisore de stat, 1450 fl. pedăpsă 
in bani, ce vor trebui să se plătesoă din 
cauțiune în timp de 15 cjile, er dăca acăstă 
sumă nu s’ar pută plăti, atunci încă 145 
de cjil0 arest, apoi suportarea cheltuelilor 
de prooes, cari fac peste 200 fl.!!!

*
Erăși țărani români condamnați. Joi, 

în 16 Aprilie n. pe când în Timișora de
curgea prooesul în contra „Dreptății", la 
Alba-Iulia se pertraota un alt proces po
litic, prin care 19 locuitorii români din 
Ciora erau acusațl pentru o adresă de ade
rență, trimisă aoum doi ani celor acusațl 
în procesul Memorandului. Adresa o făcuse 
învățătorul Sooaciu la însăroinarea popo
ranilor, der la arătarea notarului ungur, a 
venit în comună o patrolă de gendarml și 
adresa au oonfiscat’o, er pe învățător l’au 
predat tribunalului, care l’a ținut închis 
mai multe săptămâni.

Atât n’a fost de-ajuns. Celor oe au 
subscris adresa li-s’a intentat și proces, 
care s’a pertractat Joia trecută. învăță
torul Socaciu a fost condamnat la doue 
luni închisore de stat; dintre ceilalți acusațl, 
5 au fost aohitațl, er 13 condamnați la 
închisore dela 4 până la 28 (Jile.

»

Alte condamnări. Tot pentru o adresă 
de aderență cătră oei osîndițl în procesul 
Memorandului a)fost condamnat la 9 Aprilie 
n. o. din partea tribunalului din Alba-Iulia 
preotul român din Vulper la 6 septămâni, 
er învățătorul de-aoolo la o lună închisore 
ordinară. In aceeași di și din partea ace
luiași tribunal a fost condamnat preotul 
român gr. cat. din Hening la doue luni in

chisore de stat și 20 fl. amendă, 6r învăță
torul de-acolo la 3 luni închisore și 30 fl. 
amendă din causă, că a învățat și cântat 
cu elevii „doina lui Lucaciu."

întâlnirea capetelor încoronate-
Tote gazetele din Europa vorbeso de 

întâlnirea împăratului Germaniei cu regele 
Italiei la Veneția și ou împăratul Francisc 
losif la Viena, precum și de primirea căl- 
durosă, ce ’i s’a făcut în amândouă orașele.

A vrut, (jio gazetele, împăratul ger
man să arate, că tari și strînse sunt încă 
legăturile dintre el și aliații săi, și că ne
cum să se slăbescă, ele se mai tot întă
resc.

Au vrut se re’noâscă traotatul triplei 
alianțe, adaugă gazetele și l’au și re’noit. 
Er serbările și primirile oăldurose în Itslia 
și la Viena, paradele frumâse militare eto. 
au avut de scop să arete Rusiei și Fran- 
oiei, că speranțele lor în slăbirea triplei 
alianțe sunt zadarnioe.

La Viena împăratul Wilhelm a dat 
față și cu ministru-președinte Banfîy s’a 
uitat lung la el și i-a cj’3 : Nu-i așa, că 
încă nu te-am vădut nicl-odată? — N’am 
avut norooire, Majestate, să vă fiu presen- 
tat, — răspunse br. Banffy într’o limbă 
stricată nemțescă. Cu atâta s’a ales minis
tru unguresc, care mersese înaintea împă
ratului în fălosul costum național un
guresc.

Astăcjl prințul Ferdinand al Bulgariei 
va sosi la Petersburg. Țarul, puternioul 
nănaș al fiiului său de curând botezat în 
religia ortodoxă, îl așteptă cu brațele des
chise. Ceilalți vor face ca și Țarul, deși 
Rușii puțin înainte încă nici că voiau să-l 
vadă în oohl.

Prințul Bulgariei vine dela Constan- 
tinopol, unde Sultanul l’a îmbrățișat mai 
întâiti, i-a dat investitura, l’a decorat și 
l’a numit mareșal al armatei turcesol.

Numai de nu i-ar fi de hac atâta 
dragoste !

SC9RILE OSLES.
— G (18) Aprilie.

Reforma dărilor. De mult se tot 
plâng mai ales agricultorii și proprietarii 
de moșii, că la noi dările sunt împărțite 
prea nedrept și că moșiile sunt apăsate 
peste măsură, pe când speoulanții fao tre- 
bile cele mai bune pe la burse și pretu
tindeni, fără de-a plăti așa dări mari. S’a 
tot oerut în urma acâsta, oa să se faoă o 
sohimbare în împărțirea dărilor. Ministrul 
de finanțe a și hotărît acum, ca pe 12 
Maia să chieme o conferență pentru a se 
sfătui în trâba asta. Ce ispravă va face nu 
soim, dâr la vre-un bine nu ne așteptăm. 
Pote se vor mai ușura dările pentru cei 
grofi și baroni unguri scăpătați, der poporul, 
sermanul, n’are ce aștepta vre-o ușurință.

Majestățile Lor Regele și Regina Ro
mâniei, cari au petreout 14 (fila la Abbazia 
(în Austria-Istria), au plecat alaltăerl spre 
casă. Telegramele spun, oă la despărțire 
Majestăților Lor li-s’au făout la port ova- 
țiunl mari, fiind de față căpeteniile autori
tăților și mulțime de popor. Când au îm
barcat pe vaporul „Pelican", musica de 
marină a cântat imnul poporal român și 
s’a arborat stindardul național român, âr 
poporul a erupt în ovațiunl furtunâse.’Va
porul a plecat apoi spre Pola și de aci 
spre Triest. Majestățile Lor vor merge și 
la Veneția pentru 2 dile, de unde se vor 
reîntorce în România.

—o—
Drept electoral pentru femei. Din 

Viena se telegrafiâză, oă alaltăerl s’au pre- 
sentat în dieta de-acolo trei ddmne, cari 
în urma unei hotărîrl a societății femeilor 
vienese au presentat ministrului-președinte 
Badeni o petițiă, în care cer să li-se dea 
și femeilor dreptul de alegere. Ministrul 
li-a spus, oă n’are nimio în oontra de-a 
li-se recunosoe și femeilor dreptul de-a lua 
parte la alegeri cu vot, dâr află de lipsă, 
oa acest drept să fiă condiționat de-un 
anumit cens, cultură, ori avere.

— o—
Bucuria șoviniștilor. Mare bucuriă in 

tabăra șoviniștilor unguri 1 împăratul gar- 
man a învățat și el patru cuvinte ungu
resc! și când regimentul de husari, al că
ruia șef de onore este el, a făout eseroitii, 
împăratul a dis: „Meg vagyok elâgedve 
huszârjaimmal" (Sunt mulțănflt ou husarii 
mei.) Pentru asta era p’aci să facă ilumi
nația Jidano-Maghiarii din Budapesta.

—o—
Logodnă. D-1 loan Voicu, funcționar 

în loc, s’a logodit dilele acestea cu d-ra 
Maria Bratu, fiica concetățânului nostru I. 
Bratu. — Dorim fericire tinerei păreohl.

—o —
Muncitorii din Brașov vor ținâ mâne 

în 19 Aprilie n. o adunare poporală în sala 
otelului Nr. 5. începutul la 2*/2 6re d. a.

— o —
Copil furat de Țigani. Din Vârșeț 

se scrie, că cj-ilele acestea, când mai mulțl 
copii se jucau di’naintea unei porțl, o Ți
gancă, ce trecea pe aoolo, arunca de-odată 
o natramă mare asupra unui copil de 3 
ani, pe oare-1 fura și înoepu să fugă ou 
el. La țipetul copiilor spăriațl, omenii se 
luară după ea. Țiganca, vădându-se în pri
mejdia, lăsă copilul în mijlooul drumului 
și fugi mai departe cu bărbatul ei, care îi 
eșise înainte. Urma Țiganilor a dispărut. 
Poliția îi urmăresce.

' —o—
Caută ocupațiune de instructor 

un învățător, absolvent de preparandiă 
și ou praxă pedagogică, om necăsătorit, 
oare dela 15 Maifi n. c. pănă la 1 Sep- 
temvre pote sta la disposițiă pentru aoest 
scop. Ofertele sunt a se trimite pe adresa 
pseudonimă : „SăcășanuV* în Blașiu, poste- 
restante.

man era pănă n grumazi înglodat 
în datorii.

Aoum nu mai mergea ei la ei, 
der prinseră a veni ei la el. Odată 
veni Armanul să-și vedă cesul eel 
cu cuc, care încă nu era plătit, der 
pentru el socotea pe totă fliua 5 
creițarl, prețul unei felițe de lapte 
după cei 20 fl., cu cât îi vendu cea
sul. Nu-i vorbă, ceasul minteni min- 
tenî făcea „cu-cu!“, „cu-cu!“ Der la 
Mihaiă nu-i mai scăpa să-l asculte, 
începuse a-i întră apă rece pe urechi. 
Cu Armanul se împăcată lesne, fă
cură socota pentru banii fânului și 
pentru ai ceasului cu camătă cu tot 
și, ca să-i dee Armanul obligațiile, 
îi dădu un loc de 3 (ții© de plug, 
ce-1 avea chiar în capul satului. Acolo 
și-a și făcut Armanul casă și pârtă 
negoț cu beuturi, fân, ovăs, piei și 
alte negoțe.

Mai greu putu face cu Jidanul, 
că lui îi trebuiau numai bani, și încă 
bani mulțl, că ujura crescuse de era 
mai mare de cât capul banilor. Der 
în urmă și cu el făcu pace, că vendu 

o holdă de grâu ca de 6 4'1© de 
plug, arată și semănată gata, își plăti 
pe Jidan și-i mai rămaseră și lui 2 
sute bune.

Cu banii aceștia o să-mi cum
păr căruță și cai, mă fac cărăuș, că 
cărăușul e tot cu banu ’n mână; 
apoi calui bun și de aceea, că — 
cum 4ic© în colindă:

El te duce și te-aduce 
Și ’n trediă și ’n bețiă 
P6rtă 6se păcătose!

Deci se puse și-și cumpără doi 
cai și hamuri și biciu, er carul și-l 
prefăcu în căruță și hi! băiate. Dâr 
lucrul naibii! El nu se pricepea la 
cumpărarea de cai, el soia numai 
vinde vite și locuri pe patru șuștari, 
der agodul cailor nu-1 pricepea. Un 
cal din cei ce-i cumpărase era cu 
suspin, er celalalt bătrân, de-odată 
cu Ciceul. Unul nu putea mânca 
bine, er celalalt cum da o lecă la 
fugă, se ostenia și gâfăia, de gân- 
diai, că trage de mbrte. In scurtă 
vreme se alese cu două piei de cal.

„N’am noroc nici la cai!" 4’c©a 
el, „apoi decă nu-i noroc, dă-le ’n 
trăsnet dobitoce!"

Se lăsă deci și dâ cărăușit; âm- 
bla cu cea pușcă și asculta cum îi 
cântă cucul din părete.

Feciorii, când treceau pe lângă 
casa lui cântau:

Cucul cântă, mierla dice;
Nu-țl bea banii, măi voinice!"

Er el, de era p’afară, sciind că 
lui îi sună cântecu, îi petrecea din 
înjurături.

Der tâte ca tote, odată trebui 
s’o pățescă și cu pușca. Dreptul de 
vânat pe câmp îl ținea el în arendă 
dela sat, pentru puținică plată, der 
prin pădurile grofesci n’avea drept 
să vâneze. Se întâmplă însă odată 
ierna, că mergând tot pe-o urmă de 
iepure, se apropie de tufiș, er din 
tufiș iesă un godin sălbatic ca de 
un an, atât de aprâpe de el, cât cu 
o pușcătură îl și doboră la pământ. 
Bucuria lui! Face ce face și-l duce 
acasă și-l pune la turn. Der câm- 

pu-i cu ochi, pădurea cu urechi, nu 
trecu nici o săptămână și-i chiămat 
la lege la scaunul cel mare. Se miră, 
că ore de ce-i chiămat? Der cum 
ajunge acolo ’i se spune: Tu ești 
Mihaiu Pușcașul?

— Eu, Maria ta!
— Der decă ești pușcaș, nu scii 

tu, că în pădurea grofului nu e iertat 
se pusei?

— Că n’am fost prin pădure....
— Der porcul cel sălbatic de 

unde l’ai pușcat, din baltă?
Că tecă, că pungă. Dă să în

druge la minciuni, der scaunul îl ju
decă la o sută bună gldbă și la în- 
chisdre pe 14 4’1©-

InchiBorea o suferi cum biată 
o suferi, dâr de unde să dea suta? 
De asta nimeni nu-1 întreba, ci în 
timp de 30 de 4’1© trebuia să duca 
suta la groful acasă.

Vendu deci un fenaț scump și 
duse suta la groful.

Acâsta-i bună de capul meu, 
socoti Mihaiu Pușcașul. O las în 
trăsnet pușcă.... Der totuși se mai
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lubileul de 25 ani
dl societății academice sociăl-literare 

„ România-Jună u.
VIENA, 16 Aprilie n. 1896. 

(Raport special al „Gaz. Trans.“)

A trecut timp de un pătrar de secol, 
de când societatea „România-Jună44 con
centrezi inimile tinere ale studenților dela 
șcâlele superiore din Viena într’un loo, 
unde se cultivă focul idealelor, oe le im
pune un popor fiilor săi. Tote ounoscințele 
oâștigate din acest isvor al adevărului, 
binelui și frumosului din apus au fost des- 
voltate și infiltrate în firea și modul de 
gândire al tinărului român pe un fond 
adevărat românesc vreme de 25 de ani în 
aoestă societate, așa oă ea ajunge în fe
ricita posițiă de a-șl serba iubileul său de 
25 de ani, de oând dă o formă românâscă 
culturei apusene în inimile fiilor poporului 
român, dând tot de-odată în ohipul aoesta 
direcțiune culturei române, cultură dămnă 
de oalitățile și însușirile unui popor urmaș 
din gintea latină.

Cum și cât de departe a ajuns aeâstă 
sooietate în ajungerea înaltelor ei soopurl, 
timpul a dovedit’o și o va dovedi și în 
viitor.

Serbările iubileului, la cari a luat parte 
lume din mai tâte părțile, unde se află su
flet româneso, au durat patru dile, luând 
un ours de un caracter adevărat românesc: 
animat, splendid și impunător.

Serata de cunoscință.
Deja din a treia 4' de Pasol ospeții 

noștri începură a ne sosi în Viena, pără
sind casă și masă și înfruntând obosâla 
călătoriei pentru de a lua parte la festivi
tățile nostre. întâmpinările la gări au du
rat in continuu pănă Joi cătră seră.

Joi în 9 Aprilie st. n. la 8 ore săra 
salinele „Kaiserhof" străluciau în lumină 
și podobă. Comitetul în frunte cu neobo
situl d-1 Dr. Sterie Ciurcu și mulțl membri 
din societate așteptau cu nerăbdare ivirea 
iubiților noștri ispețl în sala cea mare, 
unde musica sta deja gata de a umple 
aerul de dulcile tonuri din melodiile române.

Abia au trecut câte-va clipe și figura 
impunătore și demnă a d-lui prof. Nicolae 
Teclu apare deja în perspectiva decorațiu- 
nilor acestor săli, acompaniat fiind de gen- 
tila-i fiică și de fiul densului. In sourt 
timp îi urmă d-1 general Cantilli. După 
aoeea sosiră representanții „Comitetului 
național al studenților11 din Bucuresol, în 
frunte cu d-1 G. D. Spineanu, delegații 
societății „Tinerimea română44 din Bucu- 
rescl, delegații studenților români din Iași, 
Graz, Budapesta, Clușiu și Cernăuți. Ur
mară stimatele familii din oolonia română 
din loo: D-1 Dr. Aurel cavaler de Onciul, 
D-1 Dr. Nico Dionis cavaler de Preda, D-na 
Aspasia Popovici, D-na Popea (din Brăila). 
D-na Stătescu, D-1 Dr. Al. Popa, D-1 Dr 
Florea Lupu, D-1 și D-na Grigorovl, D ț 
Ion Micșescu, D-1 Dr. Moldovan, D-1 De- 

metrie Mihaiulescu, D-1 llieș, D-1 E. W. 
Strauss etc. etc. toți cu stimatele familii, 
apoi mulțl oficerl români din garnisona 
Vienei și în fine întrega tinerime studiâsă 
română din loc.

Nu dură mult timp, și sălile erau 
pline și toți se vedeau perduțl în curentul 
unei veselii, bogate în bucuriă și plăoere.

D-1 Dr. Sterie Ciurcu bineventâ în 
termini forte oălduroșl pe ospeții soțițl în 
mijlocul nostru, apoi declară festivitățile 
de deschise. Musica întonâ „Deșt6ptă-te 
Române14, căruia îi urmară un șir de piese 
frumâse românescl. Pe fețele tuturor puteai 
ceti satisfacțiune, mulțămire, buouriă și 
mare veseliă în aoăBtă alesă sooietate ro
mân 6scă.

Câte sentimente indisoriptibile pă
trundeau inima studentului român, care 
este silit să-și facă studiile în oceanul 
aoesta de străini, la au4ul melodiilor ro
mânescl și la privirea atâtor Români?! 
Câtă mulțămire în inima membrului din 
„România-Jună14, vâ4end atâta atențiune 
din partea Românismului! Numai Ardeiul, 
iubitul nostru Ardei, nu mai scie de voiă 
bună, căci prin el fulgeră și trăsnesce... 
Der puserăm nâcasul la o parte. Animația 
in petrecere era mare, fețele străluceau în 
veseliă, conversațiunl vii și pline de interes 
și iubire. Veselia și petrecerea culmina în 
aranjarea unui dans, care dură pănă în 
țârflie notpe.

Parastas.
Vineri, 10 Aprilie st. n., la orele 10’/2 

a. m. se oficia în biserica greco-orientală 
din loc un parastas în memoria membrilor 
răposați ai „României-June44, la care luară 
parte toți ospeții din sera trecută în 
frunte cu D-1 Nic. Dumba. Toți membrii 
aveau insigniul societății îuvălit în fior in 
tot decursul ceremoniei. Biserica cea fru- 
mdsă în stil bisantin și bogată în podobe 
era plină de asistanțl și decursul serviciului 
divin a fost evlavios și impunător.

După parastas ospeții au ceroetat 
palatul și museele imperiale, percurgend 
cu acestă ocasiune întreg „Ringu-ul, acestă 
stradă admirabilă și bogată în edificii 
pompose.

După prând comun luat în salonele 
„Kaiserhof44, societatea ospeților cu mem
brii din „România-Jună44 apuca în grupuri 
mai mici spre Schonbrun44, palatul de 
veră al oasei imperiale, pentru de a-1 
cerceta și de a vede grădina de animale, 
preoum și minunatele aleiurl din întinderea 
cea mare a acestei curți domnesol. Cu tote 
oă o parte integrantă din farmecul, ce-1 
oferă vederei aceste grădini, ou tote că 
straturile de flori și verdeță lipseau, totuși 
ospeții noștri simțiră numai o plăcere, 
plimbându-se timp de 3 ore prin aceste 
locuri, După aceea ne despărțirăin, ou gân
dul ca să ne întâlnim ârășl la comers.

Co mersul festiv.
Comersul a fost punctul cel mai stră

lucitor din întregul șir al festivităților. 

Prin acesta am nisuit de a aduce și pe 
străini în posițiă, de a pută lua parte la 
serbările nostre, cari într’adevăr, ne-au sur
prins în mod tare plăcut, apărând în nu
măr forte mare.

Vineri la 8 ore sera sala de bal dela 
„Ronaoher44 strălucea în pompa unei lu
mini, în oare florile, decorațiunile de ver- 
dâțăși frunsețile architectorice caraoteristioe 
acestei săli se soăldau tote într’un oaprioiu 
liber, der armonios. Aprâpe întrăga colo- 
niă română a luat parte la acest oomers 
și mai tote sooietățile academice din Viena. 
Lipsa de mese și de locuri mergea ores- 
oend așa că au trebuit sS se mai vîre 
mese pe unde s’a putut.

Damele au ocupat locurile de pe ga- 
leriă, formând astfel o frumâsă și splen
didă ounună.

Președintele și oontrapunoții comer- 
sului aveau eșarpe tricolore- Cel dintâiă 
avea și sabie, care îi servea spre oondu- 
oere; de-asupra densului se afla acățată de 
galeriă o formă de emblemă, pe al oărei 
câmp tricolor se aflau inițialele R J. 
Acâsta era înounjurată de o mare cunună 
de lauri, provă4ută ou pantliol mari tri
colore. înapoia mesei presidiale se afla 
musica lui E. W. Strauss, âr dinaintea ei 
era așe4at la mese un public peste 500 de 
persone.

Nu peste mult timp apăru membrul 
în senatul imperial, D-1 Nioolae Dumba, 
distinsul cetățean, ounosout în întrăga Viena, 
care avu bunăvoința de a primi protecto
ratul acestui oomers, dânsul fu întâmpinat 
ou puternioe strigăte de „se trăescă44 și de 
aplause prolungite. Tot asemenea și cele
lalte celebrități: consulul român Ghica, 
generalul Cantilli, prof, dela acad, de co- 
merciu și președintele de onâre al comer- 
sului D-1 Nic. Teclu, apoi profesorii de uni
versitate , consilierul de curte Ludwig, 
Schauta, Benedikt, Kaposi ș. a.

Festivitatea cu programul ei special 
începu sub privirile oele gratiâse ale fru- 
mosei ghirlande de dame.

Președintele oomersului D-1 Dr. loan 
Calinciuc bineventâ pe âspețl prin o vor
bire scurtă și pătrun4ât6re, ținută în limba 
română și germană; deschide astfel co
mersul, după care se oântâ oântecul „(?aw- 
deamus igituru, care fu condus de „cantor 
loci44 baritonistul Traian Mureșianu cu mul
tă desteritate.

După acestă introducere escelenta ca
pelă lui Eduard W. Strauss umplu sala ou 
aoordurl dulci din ouverțura: „Ștefan cel 
More*, opera eminentului oompositor al 
baladei „Mănăstirea de Argeș44 D-1 lacob 
Mart șianu,

Influința și efectul, oe a avut aeâstă 
ouvertură asupra publicului asoultător a 
fost colosal de mare. Deja primele acor
duri, cari asemenea unor vool dulcl-argin- 
tii, seduoătore și divine ale z'nelor poves- 
titore din trecutul de mărire al Românului, 
aceste acorduri șopte te transpuneau pe 
plaiurile și pădurile, peste cari domnea 

oohiul oel aprig al marelui Domn. Murmu
rul apelor și șoptele pădurilor, oarl se în
gânau în adierea lină a zefirului, apoi dră
gălașul cânteo jalnic din fluerul ciobanu
lui și peste tote aoeste atmosfera și cerul 
senin, întrâgă aoea viâță idilică din trecu
tul românismului o simțeai adâno și o ve
deai trecând în tablouri vii prin fantasie, 
suscitate de divinele aoordurl ale artistului 
nostru...

Tâte aceste însă nu rămâneau mult 
timp în seninătatea lor idilioă: câmpul să 
întuneca, pădurile vuiau, — zângănitul lăn
cilor și al zalelor grele, tropotul cailor, 
tote aoeste puneau în tremur întrega at
mosferă, — o confusiă armonică de tonuri, 
cari minunat interpretau zăpăceala și larma 
unei lupte piept la piept ou paloșul, — și 
la urmă din acestă mare de tonuri încetul 
cu încetul reeșea tot mai curat, mai înăl
țător, mai imposant un marș eroic: marșul 
armiei române.

Un vifor de aplause întâmpină aoâstă 
piesă de valore, fără îndoială a celui mai 
mare talent român de musică de aoâstă 
categoria.

După aoestă într’adevăr sublimă piesă, 
urmâ bineventarea ospeților de onâre (a 
onorațiorilor și societăților) din partea d-lui 
Dr. Aurel oav, de Onciul, oare salută tot
deodată în mijlocul nostru presența comi
sarului suprem de poliție Thoma.

Cel mai sărbătoresc moment al co- 
mersului a fost acela, când după un toast 
plin de avânt ținut pentru Majestatea Sa 
împăratul nostru Francisc Iosif I, de pre
ședintele oomersului, se freoâ un salaman- 
dru, după care musica întonă imnul po
poral.

întreg publioul se sculă în pioiore, 
erupend în prelungite strigăte de „să tră- 
iasoă14 la audul imnului, er gentilele dame 
în tot decursul imnului fâlfăiau batistele 
lor în aer. Strigătelor de urare le puse oa- 
păt marșul: „Hoch Habsburg44, care fu 
eseeutat forte preois de capela cea nu- 
mârâsă.

Se compuse o depeșă, oare fu cețită 
în public și subsemnată de conducătorul 
oomersului, prin care i-se aduce la pioio- 
ele M. Sale omagiile nostre. Depeșa a fost 
imediat espedată la palat.

Mare entusiasm produse apoi însufle
țită vorbire a d-lui Drnd. Alexandru Vajda 
pentru MM. LL. regele Carol I. și regina 
Elisdbeta. Strigătele de „Ura!44 și aplausele 
furtunâse păreau a nu se mai sfîrși. Mu
sics cântă imnul regal, care fu asoultat 
stând în piciore, și căruia îi urma un pu
ternic și măjestos „Deșteptă-te Române44, 
încât tremura totă sala.

Urmâ apoi cetirea locurilor de espe- 
dare ale telegramelor sosite în număr de 
aprâpe 200, cari au fost trimise din tote 
părțile și tote orașele mai însemnate din 
țările Europei.

Noptea târ4iu urmă un lung șir de 
toaste.

socoti, că pe hotar pâte merge, și 
ârășî prinse a umbla cu pușca. Der 
acasă sărăcia începea a - ’șl arăta 
ghiarele.

Odată vine Mihaiu voios acasă 
dela vânat. Doră vânase ceva? Ba! 
Der se întâlnise cu Miron faurul, 
care îșl avea casa pe o uliță dos
nică și peste mână pentru măestria 
lui. Decî disc ca în glumă cătră Mi
haiu : Mei Mihaiu, hai se facem 
schimb, dă-ml casa ta că-țî dau pe 
a mea și-ți mai dau ceva adaus; 
ție-țî e tot una în care uliță șecji, 
der eu, cu măestria mea, stau reu 
unde stau.

— Ce-mi dai adaus? întrebă 
MihaiO.

— Ce se-ți dau ?
— Se-mî dai doue sute bune.
— Ba dâue nu-ți voiă da, dâr 

150 fl. îți dau!
— Adă mâna, și noroc să dee 

Dumnecjeu! .
Și dădură mâna și merseră la 

notareș de făcu contractele și beură 

aldămașul și primi 150 fl. Când veni 
acasă, spuse muierei despre târgul 
cel bun și arătă atâta hăram de ban. 
Ea se bucură la vederea banilor și 
prinseră la trai bun și-și cumpără 
haine alese și se mutară în casa 
faurului Miron, âr. faurul în casa lor.

E mai bine aci — se mângâia 
Mihaiu, grădina-i mai mare și nu 
suntem tot în toiul lumei. cum eram, 
când eram în pieță.

Der alt-cum sta lucrul. Casa ce 
’i-o dete faurul era veche, mai nu
mai varul și curățenia făuriței o mai 
ținea în sus, apoi nici era grajd nici 
șură numai cotecior pentru porci. 
Der lui Mihaiu nici nu-i erau de 
lipsă grajduri și șuri, chiar și cotețul 
îi era de prisos, că „n’avea noroc de 
nimicu, așa 4i°ea el- Der, ce-i drept 
ii drept, grădina era mare și aprâpe 
de vale. Casa, ce o dădu însă el 
faurului, era casă găzdăcescă, cu 
odăi mari, cu tindă mare, cu piv
niță, cu grajduri, șuri, fântână, co
tețe și era în fruntea piațului; er 
grădina se părea, ce-i drept, mai mică, 

că era plină de olete, pe când ceea 
îi păre mai mare, că era gâlă.

Pănă ’n primăveră gătă banii, 
ce-i căpătase adaus din schimbul 
casei, er loc avea puțin și la lucrul 
pământului nu punea mâna de loc. 
Deci, cât biată de loc mai avea, 
îl dete ’n parte, cel de cucuruz, âr 
cel de fânaț și de grâu îl dedu în 
arândă, un loc cu 5 fl., altul cu 8 fl., 
și banii care cum îi căpăta, îi și toca.

Der trebuia s«5 se pună la ceva 
lucru. Ii plesni prin minte, că el are 
cap bun, ar pute învăța bărdășitul. 
— „Bărdașii sunt tot cu banu ’n 
mână“, 4i°ea MihaiG, decî se puse 
și, cam dedu un fânaț în arândă, 
îșl cumperă securi, ferestrău și doue 
copcii, cu cari prind lemne de capră, 
când cioplesc. Astfel întrarmat cu 
unelte de bărdaș, mergea și cioplea 
cu meșterii.

Meșterii, ve4i bine, au lipsă de 
multe feluri de dmeni, că pe cei ce 
nu sciu ciopli bine, îi pun de taie 
cu epata, de cioplesce din întreg și-i 
folosesc la ridicături. Astfel Mihaiă 

Pușcașul lăsă pușca ’n cuiu lângă 
cesul cel cu cuc și mergea cu unel
tele în spate fălos, că el e meșter.

Sciut lucru este, că meșterii 
noștri mai cu nimica s’aleg din lu
crul cu barda, der trăesc bine cel 
puțin. Că stăpânul, ba care lucră, 
le dă vinars de 3—4 ori pe 4i, apoi 
le dă mâncare bună, ca se-i lucre 
omenesce și le mai dă și bani, er ei 
banii îi beu Dumineca și în sărbători 
și când vine ierna, se tre4esc cu 
uneltele tocite, cu hainele tdte sdrențe 
și cu podul gol, vorba ăluia:

Nici la șură nu-i strinsură 
Cât se iee-un puifi în gură, 
In cămară-i ca și-afară, 
In podlaș
Ca-’n inimaș,
Prin pod poți umbla desculță 
Că nu ti-i ’mpunge ’n grăunțe!

Așa fu și la Mihaiă, când veni 
ierna; der era gras, că-’l îngrășase 
traiul cel bun și beutura cea multă, 
ce o băgase ’n el, cât fu vâra de 
mare.



D-l Dr. JNioolae Comșa vorbi pentru 
protectoratul comersului și membrul fun
dator al sooietăței d-l Nio. Dumba, er d-l 
stud. med. Tiru Perția pentru „alma ma
ter". D-l stud, teohn. T. Popovicl mulță
mesce ospeților, oărl au venit în număr 
atât de mare să ia parte la festivități și 
în special dspeților români.

D-l Drd. Ionel Capșa toastâză în on6- 
rea damelor și'le mulțămesce pentru pre- 
sența sa la oomers.

Aplause și strigăte de „să trăiască" 
au însoțit în tot decursul lor aoeste vor
biri. După fiesce-oare toast musica esecuta 
o piesă, care a fost mai totdăuna româ- 
năsoă.

începe apoi un șir lung de răspunsuri 
la aceste toaste.

D-l Nio. Dumba mulțămesce în ter
mini precișl și bine simțiți pentru onorea 
și încrederea pusă în densul cu acăstă ooa- 
siune, și cjice apoi între altele, că densul 
„mai mult pentru aceea păstrăză atâta 
stimă și oonsiderațiune față de „România- 
Jună“, fiind-oă aoestă societate ține și-și 
păstrăză idealele, de cari e oondusă, too- 
mai într’un timp, care te face să te abați 
tot mai mult dela ideale". Indămnă și sfă- 
tuesoe tinerimea, ca să țină și de aci îna
inte cu jertfă și sfințenie la idealele ei.

O droie de aplause și strigăte de urare 
urma pe distinsul vorbitor.

Prof, de psichiatriă dela universitatea 
din loc, d-l Benedict, vorbi despre poporul 
român, ca popor de oultură, despre alesele 
lui însușiri, cari îl fac atât de accesibil 
pentru cultură; (jise, 01 „cunosoe pe 
Român dela esamene, cu care ooasiă s’a 
nisuit a pătrunde în individualitatea firei 
lui", ne prevede un viitor cultural înflori
tor pe basa acestor scurte dăr profunde și 
precise cercetări, cari le-a făcut densul în 
acăstă direcțiune. (Vii și prelungite aplause.) 
Ridică în fine paharul în sănătatea și în
florirea Românilor, fără deosebire de sees. 
Prelungite aplause și strigăte de „să tră- 
escă".

Urmăză după aceea vorbirile repre- 
sentanților diferitelor societăți academioe 
studențesel, atât române, oât și străine. 
Anume d-l Manolescu vorbesce în numele 
«Tinerime române" din BucurescI, D-l Ta- 
mata în numele „comitetului național al 
studenților" din BucurescI, declamând ca 
adaus la vorbire „Deșteptarea României", 
care avu un deosebit efeot; vorbesce apoi 
D-l Ballanescu în numele sooietăței „Unirea" 
din BucurescI, D-l Băscan în numele tine- 
rimei din Iași, D-l baron Vasilco în numele 
societății „Junimea" din Cernăuți, D-l Vic
tor Branisce în numele societății „Petru 
Maior", D-l Vlad în numele tinerimei din 
Dudapesta, D-l Ciortea în numele tineri
mei din Clușiu, D-l Harling în numele ti
nerimei și sooietăței „Carmen Sylva" din 
Graz.

Vorbesc după acea delegații societă
ților academice din loc: „Germania" (Ger

mani), ■„ Tatrau “ (Slovaci), „ Zvon’mir " 
(Croațî), „Zora" (Șerbi), „Slovenya" (Slo
veni), „Balcau" (Bulgari) și „Hellas" (Greci). 
Aceste vorbiri s’au ținut din 'partea orato
rului dela „Zvonimir" în limba italiană, 
dela „Slovenya" în limba latină, dela „Hei-> 
las" în limba germană, er toți ceilalți în 
limba lor mamă. Vorbirile au fost ascul
tate cu încordată atențiune și au fost de 
multe-orl întrerupte de vii aplause.

După terminarea acestui lung șir de 
toaste, urmă intonarea cântecului „O du 
alte Burschenherrlichkeit" ; căruia îi urmă 
un marș românesc.

Imediat după aceea președintele co
mersului D-l Dr. I. Calinciuc, care cu o 
admirabilă dibăciă și tact a condus între
gul comers, închide festivitatea la orele 1 
noptea.

Animația și veselia publicului a stat 
în tot decursul comersului pe nivoul cel 
mai înalt, așa încât chiar după închidere 
sala rămăsese tot plină de ospețl, cari în 
mod confidențial continuară acăstă plăcută 
petrecere studențăscă în cea mai mare voiă 
bună pănă în cjorl de di.

Pe de altă parte damele, față de cari 
ar fi trebuit și trebue să avem considera
ți uni atât de mari cu astfel de ocasiunl, 
au asistat pănă la finea comersului, for
mând pe galeriă ghirlanda aceea splendidă, 
care a impus atât de mult străinilor, în 
cât ei, vorbind, nu s’au putut stăpâni de 
a nu da espresiune admirațiunei lor față 
de acăstă încântătore cunună de flori ro
mâne, cari au dat atâta farmec întregei 
festivități studențesel. Pe mine însu-ml nu 
mă lasă inima, de a nu aminti numele aces
tor gingașe floricele: D-șora Aurelia Mi- 
hailescu, D-șorele Lucia și Zoe Popovid, 
D-șorele Miți și Ema Micșescu, D-șora Paula 
Smeu, D-șora Popea, D-șora Bisu, D-șora 
Botoșan și alte multe, încântătore, cari au 
contribuit la ridicarea nimbului comersului, 
dimpreună cu o mulțime de dame din so
cietatea înaltă parte din coloniă, parte din 
lumea română.

Pentru comers s’au făcut programe, 
pe cari a fost tipărit textul cântărilor. 
Acestea au fost împărțite la participanțl 
și aveau nota caracteristică: la un colț în
doit tricolorul național, care a impus atât 
de mult ospeților.

Cornel Conianescu, 
stud, techn.

Ce-’i consciința națională?
Etă cum răspunde la întrebarea 

acesta gazeta poporală din Cernăuți 
„Deșteptarea11:

Consciința națională este, ca să te 
scii cine escl și de unde de tragi, și apoi 
să stai morțiș pe limba ta și să o vorbescl 
cu drag ori și unde și ori și cu cine.

Decă-’s Român, apoi trebue să sciu, 
că mă trag dela Romani, dela poporul 
acela, ce a fost cel mai vestit, apoi am 

să-ml cinstesc limba asta Românăscă, vor
bind într’însa ori și când și ori și unde. 
Deci cei ce au venit în țăra mea, aceia 
au să se dee după mine și să vorbăscă cu 
mine în limba mea și nu am eu a mă da 
după dânșii și o vorbi în limba lor.

Nouă Românilor ne și die mămăli- 
garl, și de ce? De aceea, pentru-că tot lă
săm dintr’al nostru și ne luăm după cei 
străini.

Decă vrei tu, măi Române, să arețl 
în fața lumii, că ai consciință națională, 
apoi ori de unde ai fi, n’ai să vorbescl de
cât numai românesce ori și unde ai fi și 
cu ori și cu cine ți-ai da fața, adecă nu
mai în limba, în care te-a născut și te-a 
desmerdat maică-ta.

Și ține minte, că nici căpitanul la că
pitănie, nici judecătorul la judecetorie, nici 
altul careva n’are să te silâscă a vorbi în 
altă limbă, decât în limba ta.

Eră în casa ta caută, de vorbesce 
atât cu femeia ta, cât și cu copiii tăi și 
cu hargații tăi tot numai românesce cât 
vei trăi; așa se va cunosce că ai ceea-ce 
se chiamă consciință națională, adecă că-țl 
cinstescl, limba și neamul românesc, din 
care te tragi.

însemnătatea istoriei naționale.
*1

Cuveni introductiv la cursul de 
Istorie Națională,

rostit în 24 Noemvre 1843 la Academia Michăi- 
leană*) de Micimii Cogălnieeanu.

(Fine).

O sută de ani după Christos, întâlnim 
pe Decebal, cel mai însemnat Rigă barbar, 
care a fost vre-odată mai măreț, mai vred
nic de a fi pe tronul Romei, de cât mișeii 
urmași ai lui August, în adevăr, acest De
cebal merita atât de puțin numele de bar
bar cât și orl-ce alt barbar mare, care do- 
resce a-și civilisa țâra. „Este barbar, dice 
d. Saint-Marc Girardin, acela care sub Do- 
mițian, biruitor legionelor romane, cerea 
ca împăratul în loc de bir să-i trimetă 
meșteri și lucrători de tot felul, atât în 
artele răsboiului precum și în acele ale 
păcii? Este un barbar acela care, înainte 
de a începe răsboiul împotriva Romanilor, 
căuta pănă în fundul Asiei alianța unui 
alt dușman al Romei, al Rigă! Părților?" 
Pănă acolo se întindea politica acestui băr
bat însemnat. Insă, un erou mai mare se 
pornesce asupra lui, Decebal trebue să se 
plece, patria i-se supune, și nevroind a o 
vedea robă el, care o ținuse slobodă și 
mândră, care lua bir de la domnitorii lumii, 
îșl dă singur mortea și scapă de a figura 
în triumful lui Traian, singurul împărat pă
gân, pe care din pricina virtuților sale, 
Creștinii l’au pus în raid. Așa, domnilor 
mei, se sfîrșește răsboiul Dacilor, una din 
epocele cele mai importante din istoria 
Romei...

Trece o sută de ani și patria nostră, 
schimbată în coloniă romană, începe a se 

face teatrul unde sortea Imperiei se hotă- 
resce de cătră barbari; la Dunăre este 
lupta între barbariă și civilisațiă. AlanI, 
Avari, Gepizi, Goți, Huni, LombarzI, Bul
gari, pe toți aceștia îi vedem trecând și 
petrecând prin țările nostre, sfîșiind una 
după alta imperia Cesarilor, risipind’o în 
urmă de tot, și prefăcând, în sfârșit, fața 
Europei. Istoria tuturor acestor popore bar
bare, care este lipită cu începutul tuturor 
națiilor nouă, ar rămânea întunecată, decă 
nu s’ar desluși prin istoria românescă.

In vremile moderne ărășl vedem Mol
davia și Valahia menite ca și în timpul de 
demult a fi locul luptelor celor mai sânge
rase. Ungurii, Polonii au hotărît aicea cea 
mai mare parte a răsboielor lor cu Turcia. 
Subt zidurile Hotinului, Sobiețki câștiga 
reputația militară, care pe urmă îl chiamă 
pe tronul Iagelonilor. Imperialiștii, moște
nitori Ungurilor, culeg ărășl în țările nos
tre cele mai frumose trofee asupra Osma
nilor. Vine începutul vâcului al opt-spre- 
decelea și Moldova vede figura cea mai 
măreță din tote, a lui Petru cel Mare. De 
atuncia mai tote biruințele Rusiei asupra 
Turciei se câștigă în principaturl; bătăliile, 
tractaturile, generalii isbânditorl a acestei 
puteri portă nume de locuri românescl. Ni
meni der, nu pote tăgădui interesul uni
versal al unei istorii, care ne înfățișeză 
nisce întâmplări așa de importante, nisce 
bărbați așa de străluciți, nisce nații așa de 
numărose și de deosebite, cari tote pe pă
mântul patriei nostre au lăsat urme de tre
cerea lor, monumente de esistența, ce au 
avut, bine-cuventărl său blăstemurl; unele 
și altele meritate prin facerile de bine seu 
prin răutățile, ce ne-au lăsat.

Decă e așa de interesantă istoria, e 
însă și forte greu de scris. Cerințele isto
ricului sunt forte mari. In primul rând tre
bue să aibă talent. Acesta nu e îndestulă
tor; trebue să posâdă isvore vrednice de 
credare, lucru, care lipsesce aprope cu to
tul pentru istoria Românilor. In al treilea 
rând, să fiă nepărtinitor. Acâsta e o mare 
greutate, căci absolut nepărtinitor nu se 
pote: în Tucidide vedem un Atenian, în 
Titu Liviu un Roman.

Cogălniceanu declară, că el se va 
arăta Român, însă nu va exagera, nu va 
urma școla istorică ardeleană, care mergea 
pănă a trece ca fapte ale istoriei Româ
nilor cele petrecute la Roma de la Romu
lus pănă la căderea imperiului. El îndâmnă 
pe toți a se feri de acâstă „maniă", Tcăcl 
să ne scoborîm din Eroul, dâcă vom fi mi
șei, lumea tot de mișei ne va ținea".

înainte de a sfîrși, dați-ml voiă dom
nilor mei, să chiem luarea vâstră aminte 
asupra cursului meu. Decă Grecii au cădut 
odată sub jugul lui Filip și în urmă sub 
jugul Romanilor, este pentru că au voit 
să fiă PlateanI, TebanI, AtenianI, Spartani 
și nu HelenI; tot așa și strămoșii noștri 
au voit să fim Ardeleni, Munteni, Moldo
veni și nu Români; rare-orl ei au venit să

De primăvera pănă tâmna târ
ziu căpăta în tâtă Dumineca câte 
2—3 fi., der cum îi căpeta, așa se 
duceau, mai pe bucate ia femeiă și 
copii, pe tutun și vinars Dumineca 
și ’n sărbători.

Fiind lucrul așa, mai vându un 
loc, să-și cumpere haine căldurdse 
și purcel de Crăciun și ceva bucate. 
Acu-i mai rămaseră dâuă locuri mari 
și frumâse, cari, dicea el, nu le-a da 
cu nici un preț. Der nu se ținu de 
vorbă, că colo pe la Anul nou vendu 
unul și din acelea și trăi cjde albe 
cu banii ce-i căpătă și umbla la vâ
nat, er cucu-i tot cânta „ cucul" 
„cucul"

Colo după Boboteză îi vine ves
tea să mergă la Prăbușita, că so- 
cru-s’o trage de mârte. Acum bani 
avea, haine bune avea, că-’șî vân- 
duse un loc, deci se pune și-și ia 
un cărăuș cu sanie cu cai și-și în
carcă femeia și copii pe sanie și hi 
La Prăbușita!

Intr’adevăr, că socrul său era 
rău bolnav, der totuși puteu bine 

grăi; deci îi d’ae> după ce-’l văcju 
lângă patul lui: Dragul meu ginere, 
eu pote c’oi muri, că-’s bătrân și 
slab. Der etă-ți spun, ție ți-se cu
vine parte din moșia mea, parte pen
tru Melania, acea parte tu să nu o 
vineți, ci o ține, că ai copii mulți și 
mai poți ave dela Dumnecjeu; pe 
unii îi vei așecță acolo, âr pe alții 
îi vei aduce aici. Aici nu-i rău, pen
tru omul harnic că avem pădure:aă- 
tescă, de nu trebue să cumpărăm 
lemne, avem sărătură și pășunat 
mult și bun, și omul harnic aci pbte 
ține ușor vite multe și bune ; deci 
nu vinde 4estrea Melaniei, că pă
mântul nu cresce, der âmenii se 
înmulțesc.

— Nu voiă vinde-o socrule.
Șecjură ei câteva d^e pi'in Pră

bușita, apoi veniră acasă. Der nu 
trecură 2—3 săptămâni și le veni 
veste să mergă la îngropăciunea moș
neagului. Și s’au dus atât Mihaid, 
cât și Melania cu drâia cea de copii 
cu tot. Și îngropară pe moșnâgul, 
apoi împărțiră cele rămase după el, 

că Melania mai avea trei frați și o 
soră, toți așeejați, der neîmpărțiți.

Acum se împărțiră ei, lui Mi
haiu ’i se veni din împărțaniă dâuă 
locuri ca de cinci care de cucuruz 
amândâuă și un fânaț ca de 8 care 
de fân, apoi parte din casă și gră
dină și o vacă cu vițel. Tot câte 
atâta căpătă fiă-care din cele ră
mase de moșnegul, că fusese gazdă 
și el.

Der un frate de-a Melaniei era 
cojocar, acela cțiae cătră Mihaiu: Mă, 
cumnate, aci ai o lăcă de moșiă, 
acolo la voi încă ai o lăcă și în 
două locuri e greu de purtat găz 
dășagul. Uite, eu sunt cojocar, aci-i 
satul mai mărginaș nu-i așa în dri
cul șesului, ca la voi, apoi nici nu 
aveau târguri ca voi, hai facem noi 
un târg: dă-ml tu casa cu grădina 
și cu locul ce-’l mai ai la voi și eu 
îți dau totă partea mea de moșiă 
de aci, cu partea din casă și gră
dină și cu vacă cu tot.

Mihaiu nu mult se gândi și făcu 
târg cu cumnatul său cu cojocarul, 

care se mută la noi în sat și se făcu 
gazdă și fruntaș, er Mihaiu Pușcașul 
se mută în Prăbușita, unde s’a și 
prăbușit de tot, că vinars și p’acolo 
este, er fără muncă nici acolo nu 
mai cresc bucatele și nu se țin vi
tele. Când eșia din sat Fa apucat 
o jele și prinse a cânta:

La toți Ji-a cântat cucul
Numai mie gangurul
Sfi mâ duc sâ-ml las satul; 
La toți li-a cântat mierla 
Numai mie pupăza. 
Să mă duc sâ-ml las casa.

Și și-a lăsat satul și s’a dus și 
dus e pănă ’n cț>ua de ac|î. Nu se 
mai arătă p’aici. Cine scie pe unde-i 
mai cântă cucul! Spun âmenii, că-i 
rău străbătut, n’are nimic, tot a vân
dut ce numai a avut preț, âr acum 
trăesce ca botaș, adecă mână vitele 
negustorilor dela un târg la altul c|i 
și nâpte, ierna vera-i tot pe drum, 
dela un târg la altul, er Melania-i 
găzdâe nu sciu la cine acolo ’n Pră
bușita, că copiii toți îi sunt acum
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.se privâscă între dânșii ca o singură și 
aceiași națiă; în neunirea lor dâr trebue 
.■să vedem isvorul tuturor nenorocirilor tre
cute a căror urme încă pănă astăfil sunt 
vii pe pământul nostru. Departe de a fi 
părtinitorul unui sentiment de ură cătră 
•celelalte părți a neamnlui meu, eu privesc 
ca patria mea totă acea întindere de loc, 
unde se vorbesce românesce, și ca istoriă 
-națională, istoria Moldovei întregi înainte 
de sfâșierea ei, a Valahiei și a fraților din 

’Transilvania. Acâstă istoriă este obiectul 
cursului meu. Intinfiându-mă, cum se înțe
lege de la sine, mai mult asupra întâmplă
rilor Moldaviei, nu voiîi trece sub tăcere 
și faptele vrednice de însemnat a celor
lalte părți a Daciei, și mai ales a Româ
nilor din Valahia, cu cari suntem frați și 
de cruce și de sânge și de limbă, și de legi. 
Prin urmare, vă rog să însemnați, că eu 
nu voii! descrie faptele deosebit după ani 
și fiile, ci într’un chip colectiv...

Istoria Românilor, ca și a tuturor na
țiilor moderne, se împarte în istoriă veche, 
de mijloc și nouă; fiă-care din aceste se 
împarte în mai multe periode, cari tote în
cep cu vre-o epocă însemnată. Nu vă voiti 
vorbi de cât de împărțela principală.

Istoria veche se începe de la cele 
întâi timpuri istorice ale Daciei, și merge 
pănă la întemeiarea staturilor Valahiei 
(1290) și Moldaviei (1350).

Cu formarea principaturilor se începe 
istoria de mijloc, și se sfârșește cu desă
vârșita lor cădere sub domnii fanarioți 
(1716). Acestă parte a istoriei este adevă
rata istoriă a Românilor.

Istoria nouă se începe cu veacul cel 
mai cumplit, care vre-odată a apăsat țările 
mostre. Tote elementele de naționalitate și 
de patriotism sunt de mult perdute! legile 
fundamentale ale țărei se calcă în piciore; 
adunările obștești, sub nume de DivanurI, 
se fac numai nisce formalități fără interes. 
O aristocrația ignorantă, sprijinită de Portă 
și de cler, pe de o parte ține în lanțuri 
un popor de mai mult de două milione de 
omeni, âră pe de alta se face stavilă chiar 
binelui, ce unii din domnii fanarioți voesc 
a face; driturile țărei, cari din cari se si- 
lesce să le vândă mai cu mic preț și mai 
de grabă 1 isvdrele de înavuțire publică se 
întrebuințeză numai la folosul unor familii 
privilegiate. Moldavia se sfâșiă în trei părți, 
Valachia este încunjurată cu cetăți turcești, 
izidite pe pământul ei. Fără ajutor dinlă
untru, Românii scapă tote prilejurile de 
mântuire; și, în vreme când tote poporele 
Europei înaintâză spre o mai sdravănă în
temeiere din lăuntru și din afară, noi, cu 
aceeași repefiime, ne apropiem de peire. 
Revoluția francesă, sguduind Europa pănă 
în cele mai adânci ale sale temelii, să re
simți și între Români; unii dintre ^ei se 
pun în comunicațiă cu directorul frances; 
dâr prea multe țări, prea multe stavile îm- 
pedecă orl-ce bună ispravă. Pe urmă, bi
ruitorul de la Marengo, în espediția sa în 

Egipt, voind a da trebă Turcilor, trimite 
emisari în Valachia și Moldova, ca să for
meze partisanl ideilor nouă; generosul Ri- 
gas, măgulindu-se cu făgăduințele lui Bo
naparte, se face propovăduitorul slobode- 
niei; oprit în întreprinderea sa, el se dă 
călăilor de la Belgrad și more pentru pa- 
triă. Dâr mortea sa nu rămâne neroditore; 
și ea este menită să pregăt.escă regenerația 
nostră; mortea lui Rigas de o parte, apă
sările nesuferite ale tiranilor de altă parte, 
ideile veacului, cari de și încet, dâr tot 
începuseră a pătrunde între Români, scrie
rile lui Petru Maior și ale altor bărbați 
patrioțl, contactul cu armiile rusescl, ce au 
ocupat Principatele de lal806 și 1812, tote 
aceste pregătesc întâmplările de la 1821. 
In vremea când în Moldova Eteria isbuc- 
nește și chiamă la slobodeniă nu numai pe 
Greci, dâr pe tote poporele creștine, cari 
gemeau sub jugul Turciei, Tudor Vladimi- 
rescu ridica pe de altă parte în Valachia 
stâgul național, vestind Românilor, că vre
mea venise pentru ca âră să scuture stă
pânirea străinilor, să depărteze abuzurile, 
cari o rodeau, și să! dobândescă guvern na
țional întemeiat pe o Șartă1) liberală. Por
nirile și ale lui Ipsilanti și ale lui Vladi- 
mirescu au un rău sfârșit; dâră, cu tote 
aceste, resultatele lor pentru noi sunt ne
măsurate. întâmplărilor de la 1821 suntem 
datori ou ori-ce preț propășire ce am fă
cut de atunci, căci ele ne-au deșteptat du
hul național ce era adormit cu totul. De 
atunci multe împrejurări din afară ne vin 
în ajutor; Curtea protectore2) ca o răsplată 
pentru jertfele, ce Românii i-au făcut de 
la Petru cel Mare pănă la pacea de la 
Adrianopol, simțesce o îngrijire adevărată 
pentru sortea nostră; și, deși încă românis
mul nu triumfă, cum dice d. Aron,3) totuși 
esistența politică începe a ni-se aședa pe 
temeiuri mari statornice. In urma multor 
pătimiri, multor nenorociri, un orisonte mai 
senin ni-se arată; pacea de la Adrianopol 
se încheiă între Rusia și Turcia, și driturl 
perdute de vâcurl ni-se întorc înapoi. Ki- 
selef, un nume, pe care Românii nu trebue 
să-l rostâscă de cât cu regenerația patriei, 
cu punerea în lucrare a pravilelor menite 
să ne facă o națiă, pănă la împlinirea ce
lei mai mari făgăduințe, pănă la cea mai 
temeinică închezășluire a naționalității nos- 
tre, adecă numirea de domni pământeni, 
și pe viâță, pe tronurile Moldaviei și Va- 
lachiei.

’) Șartă,=charta, adecă constituțiune, după 
numirea dată primei constituțiuni englese, magna 
charta libertatum 11215).

2) Curtea protectoare=Busia.
3) Aron Florian, autorul unei broșuri: Pa

tria, patriotul, patriotismul și al altor scrieri is
torice.

Pănă aici, domnilor mei, vine istoria 
ce am să vă înfățișez. Sprijinul cel mai te
meinic, ca să pot ajunge la țelul dorit, îl 
aștept de la indulgența d-vostră și de la 
nădejdea măgulitore, că prin proiecțiile 

mele voiti putea deștepta în d-vostră un 
duh de unire mai de aprope între tâte ra
murile neamului românesc, și un ^interes 
mai viu pentru națiă și patriă. Acesta mi-ar 
fi cea mai scumpă răsplătire și cea mai 
bună îmbărbătare în trudnicul meu drum.

Intr’o asemenea istoriă, care cuprinde 
atâtea timpuri și atâtea locuri, chiar cu 
cea mai mare luare aminte, trebue să fac 
greșeli; orl-cine însă va bine-voi a-mă as
culta ceva, va însemna că ele se voi’ în
tâmpla din lipsa cunoscințelor și nici de 
cum din rea voință sâu cu vre-un scop as
cuns. In înfățișarea întâmplărilor, cari sunt 
aprope de noi, voiîi fi cu cea mai neador
mită priveghiere, mărginindu-mă a vă arăta 
numai faptele împlinite, fără a voi a vă 
descoperi și țelurile ascunse... Noi n’am 
ajuns încă așa departe ca să putem trata 
cu nepărtinire istoria contimporană; acâsta 
este treba viitorimii; Dumnedeu dâră să 
mă ferâscă de a voi a mă pune censorul 
conviețuitorilor mei, judecându-le seu cri- 
ticându-le purtarea și faptele.

Curs de îngrijitor®.
In 1 Maiă a. c. st. n. se va deschide 

la „Asilul de copii gr. cat. din Blașiuu un 
curs de 6 săptămâni pentru pregătirea și 
provederea cu diplome de cualifioațiune a 
acelor candidate, cari doresc, să fiă apli
cate ca îngrijitore (bone, doice) la asilele 
de vară. Candidatele, cari doresc, să fiă 
primite la acest curs, trebue să se insinue 
în scris ori verbal pănă în 30 April a. c. 
și au să producă următorele documente:

1. Atestat matricular de botez, din 
care să apară, că au etatea prescrisă (18— 
40 ani).

2. Atestat de moralitate dela antistia 
comunală, vidimat și de parochul confe
siunii, căreia aparțin.

3. Să dovedâscă, că sciu cel puțin 
ceti și scrie, că vorbesc și limba maghiară 
și că sunt deplin sănătose.

Soțiile, văduvele și orfanele învățăto
rilor vor fi preferite.

Blașiu din ședința senatului „Asilului 
gr. cat. de copii“ ținută la 6 April 1896.

Ioan F. Negruț, 
președinte.

Musica, corală. în armata română.
In România se fac încercări pen

tru de-a introduce corurile vocale în 
armată. Resultatele de pănă acum, 
după cum spune „România musicalău, 
sunt forte mulțămitore. Etă ce scrie 
numita foiă:

S’a reușit pe deplin cu încercarea 
făcută pentru introducerea musicei corale 
în armată. S’a dovedit și cu acâstă ocasiă 
că Românul fiă chiar luat soldat din mij
locul satelor, dela cornele plugului, are ap
titudini de a intona și pote deveni capa
bil să cânte în coruri, în armonie, în an
samblu când, se înțelege, este pregătit în 
acest scop, când ’i se dă ore-care ins
trucția musicală, ori cât de elementară.

Ce folositor ar fi, când ideia acesta 
de a-se înființa coruri, care sperăm, că se 
va adopta în curând în totă armata, s'ar 
pute înrădăcina și în obiceiurile sătenilor, 

| ca în loc să-și petrâcă sărbătorile chefuind 
la cârciuma hanului, să formeze coruri na
ționale, după cum în satele din Transil
vania s’au putut înființa de mult.

Acest început mare și frumos în pri
mul rând ar privi pe învățătorii și insti
tutorii noștri, dâr pentru o reușită se cere 
acestora pe lângă voință, cunoscințele mu
sicale necesare, ceea ce din fienorocire le 
lipsesce în genere.

încercări de a-se introduce musica 
corală în armată s’au mai făcut în câteva 
rânduri, însă n’au dat nici un resultat mul- 
țămitor.

Sub Domnia lui Cuza-Vodă, după 
Unirea-Principatelor, s’au creat câteva pos
turi de măestri pentru coruri. Acești măestri 
fiind străini, au lucrat cum sciu, toți străinii 
să lucreze pentru musica românâscă. După 
aceștia s’au mai făcut în mod voluntar 
câteva încercări și cu multe sforțări, de 
abia excepțional, s’a putut cânta la unison, 
de armoniă nu era nici vorbă.

Intre anii 1888—90 s’au făcut încer
cări mai seriose la două regimente din ca
pitala BucurescI, însă din causa diferitelor 
prejudiții, neajunsurilor, nepăsărei gene
rale, neîncrederei într’o reușită, ideia a 
fost părăsită.

Acum încercarea s’a făcut cu soldații 
regimentului 21 de dorobanți, âr nu eu 
regim. 28) cum din erore anunțasem în 
numărul trecut al Revistei.

Primul marș militar, dela care am 
vefiut soldații întorcându-se pe calea Vic
toriei, l’au făcut la Jilava, cântând pe drum 
mai multe piese corale. S’a observat atât 
în timpul marșului, cât și la întorcerea re
gimentului în casarmă — îmi spunea un 
prieten, — că soldații nu păreau de loo 
obosiți, din contră erau îmbărbătați, însu
flețiți, veseli, sub influența sentimentelor 
patriotice, ce le infiltrase cântarea.

In curând regimentul 21 de dorobanți 
va fi scos în tabără pe platoul dela Co- 
i'-oceni, pentru esercițiile militare, și se va 
putâ vedâ aci și mai bine folosele, ce vor 
decurge din musica corală.

înființarea unui cor la regimentul 21 
de dorobanți se datoresce ’în primul rând 
d-lui general Argintoianu.

Acest bun și prevădător general, în
țelegând importanța eorurlior în armată, 
folosul real ce ar putâ aduce, a luptat cu 
tot din’adinsul pentru reușită. Acâstă ideiă 
a fost primită cu plăcere de comandantul 
regim, d. colonel Capșa, precum și de toți 
oficerii regimentului. Intre alții d. major 
Iliescu este unul, care a luptat forte mult 
și fără preget pentru isbânda acestei în
cercări.

Pănă acum soldații au studiat perfect 
următorele piese corale: „ La o rândunică, 
Aidețl peste Prutu, „Țfoa mea“, Trecerea

mărișori și slujesc pe la cei creș
tini.

Amu de s’ar scula moș Mihnea 
și ar vede cine-i în casa lui și în 
binele lui, și de-ar vede, ce fecior 
harnic s’a ales din Mihaiul lui, ar 
muri de grdză și de rușine; noroc 
pe el, că morții du mai pot eși din 
gropă!

Reteag, Martie 1896
Ion Pop Reteganul.

PoesâS poporale.
Aufiit’am, bade, eu 
Că mâne-ta-i pare rău, 
Pare-i rău, nu-i pare bine 
Pănă șefii, bade, cu mine. 
Asâră-am inserat pe costă 
Pe din sus de casa vostră 
•Ș’aufiii pe măta ’n casă: 
Blăstămăndu-mă pe mine 
Probozindu-te pe tine 
Păn’ ce șefii, bade, ou mine. 
Da, de mine, nu ședâ 
■C’a mea penă n’a scăde, 
Di-a scăde din dopul tău 

Bădiță de dorul meu.
Nu ești, bade, rupt din sore 
Să ’ml bănuesc așa tare;
Și din sore de-ai fi rupt 
Dela-o fii, dorn?, te uit,
Și țița maichii-a fost bună 
Și-am uitat’o dela-o lună, 
Pe tin’ încă te-oiQ uita 
De nici firea nu mi-a sta.

Eu beui apă din scai 
Gât beui, te și uitai,
Și beui apă din baltă
Nu-mi trebuescl nioi-odată!

*
Spune, bade, mâne-ta
Să mănânce și s6 bce 
Firea dela mine-șl iee,
Să mănânce eănătosă. 
Că nu io-i fi noră’n casă, 
Păn’ a cresce grâu ’n tindă 
S’ajungă cu spicu ’n grindă, 
Păn’ a cresoe grău’n casă 
S’ajungă cu spicu 'n masă.

Frunfiă verde oalapăr
Dela maica doi mă cer:

Unu-i gazdă și hîd tare, 
Altul sărac, frumos tare.
Io întreb frunfia de nuc: 
După care să mă duo?
D’a grăi frunfia de fag: 
După care ți-i mai drag.
Și grăi frunfia de viie:
După care-țl place ție.
D’a grăi frunfia cea viie:
Las’o dracului frumseță,
Că-i ca pâma pădurâță, 
Câud o vefii: roșie ’n crengă 
Deo’o rupi, lumea-ți-e negră.

De pe Valea Almașiului.
Vasiliu Dumitraș, 

învățător.

Ardere ai lume ca para, 
Că de ce nu-mi lași tignâla, 
zxrdere-ai lume cu foc,
Că în tine n’am noroc
Pote că i’txi ars în foo.

Săracă inima mea
Mult îi bună, mult îi rea,
Mult îi negră oa tina, 
Cu t’na primăvara.

Frunfiă verde de sacsău 
Dare-ar bunul Dumnefieu 
Să te văd lume arfiend, 
N’așl alerga să te stîng, 
C'așl alerga să te-aprind.

*
ț)iua-i nor și noptea-s stele 
Io-mi petrec lumea cu jele 
Două bune, patru rele, 
Așa-inl trece viâța 
O fii bună, alta rea.

*
Mă mir inimă de tine
Ce pământ negru te ține,
Că ești frunfiă de sacsău 
Ce o bate ventu’n tău 
Când o iau din locul său.

*
Codrule, solgăbirău 
Nu-mi judeoa capul meu, 
Că n’am făcut nici un rău.
N’am uois, nu te-am furat, 
Și de tignă tot n’am dat.

De sub pola Munților apuseni.
G.
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Dunărei11, „Pănă când frate Ardelene*, „O 
Româniă*, „Cântecul Vânătorului*, României 
și fraților mei*, „Cântecul străinetăței*, 
„Christos a înviat*, „Doue canone*, „Bate 
vântul* și „Țara ne chiamă*. Tote aceste 
piese corale sunt cântate în armonie: te
nori, primi și secund!, baritonl și basi. De 
sigur cu timpul repertoriul se va mări, se 
va putâ studia și alte cântece ca hore, 
doine, cari vor distra pe soldați în orele 
de repaus în casarmă seu în tabără. Ca o 
recreațiune instructivă s’ar pute chiar in
troduce dansurile nostre naționale în ar
mată, pentru conducerea cărora nu ne în
doim, că bătrânul și neobositul profesor 
Moceanu ar primi bucuros să dea con
cursul său.

Sunt mai multe folose, ce vor decurge 
prin introducerea musicei corale în armată. 
Noi aci numai vom schița în trăsuri ge
nerale pe cele mai însemnate.

Musica corală are o înrîurire asupra 
serviciului militar, asupra vieței militare, 
asupra greutăților disciplinare din casărmi, 
la cari fatal sunt supuși toți soldații.

Musica corală, care cuprinde idei mo
rale, patriotice, religiose, influențâză, ne
mărginit de mult asupra simțămintelor sol- 
daților, asupra educației și culturei lor. 
Compositorii noștri vor găsi și ei un în
demn de a scrie piese corale, când vor sci, 
că în armată se va pută produce arta lor.

Mai pre sus de tote musica corală îu 
armată trebue să aibă de scop ridicarea 
nivelului moral al soldaților și introducerea 
disciplinei militare pe o cale blândă, ex- 
clusând astfel bătaia și orl-ce pedepse ri- 
gurăse, cari nu fac altceva, decât abruti- 
seză pe soldat.

Sentimentul de naționalism și patrio
tism se formâză cu încetul, der se cimen- 
teză sigur și pentru tot-dâuna prin musică.

In timpul resbelului din 1877—78 
s’au compus mai multe piese musicale forte 
fi’umose, forte patriotice. Câtă-va vreme 
s’au cântat cu o adevărată pasiune atât 
prin armată, cât și printre civili: „Hora 
Plevnei44, „Marșul lui Iancu44 etc., însă as- 
tăcjl unde se mai cântă?

Musicile nostre militare, cari, în trecăt 
fiă dis, numai „musiul44 nu sunt cu actuala 
organisare, execută sub conducerea capel- 
maiștrilor străini tot feliul de arii și mar
șuri străine. Soldații merg ca nisce mașini 
în trap după o musică, pe care n’o înțeleg 
și de care nu pot fi influințațl întru nimic. 
De aceea introducerea corurilor patriotice 
în armată va fi de un folos imens pentru 
soldați, căci prin modul acesta se va țină 
aprins în pieptul lor în tot momentul dorul 
de țără, de patriă vor fi însuflețiți și gata 
de jertfe, de fapte mari și vitejescl.

Oestâuns școlare.
Raport și comentar.

Asupra apelului: „O întrebare sinceră 
și o propunere cătră d-mi învățători ro

mâni din Transilvania și Ungaria*.
(Urmare).

In ce privesce dorința d-lui Simu, 
ca învețătorul se însemneze în cro
nica sa în fiă-care an tote datele re- 
feritore la progresul, ori regresul șco- 
lei și preste tot al culturii din acea 
comună, sunt în deplin acord cu 
densul.

Ce atinge însâ observarea d-iui 
Simu, că „nu suntem încă destul de 
copți pentru astfel de lucruri44, răs
pund, că ar fi o rușine a nostră, decă 
ne-am presenta necopt! în fața secu
iului viitor. Timp a fost de-ajuns 
pentru a ne coce. In fine copți — 
necopți, se eșim la ivelă, că de nu, 
ne scote viitorul cu lopata din cup
tor și are se ne arunce în cașul acesta 
mai îndărăt, decât cum stăm în ade
văr acum. Ce-o fi copt, i-o plăce, ce 
nu, va da la o parte. De ce se as
cundem viitorului adevărata nostră 
stare? Doră n’om fi tocmai așa de 
goli ca Adam și nici așa de necopți 
ca pepenii prin Iunie. Viitorul nu 
ne cere nimic înainte de vreme. Și 

în decursul unui vec trebue să se fi 
copt ceva. Când vine vremea sece
rișului, pentru câte-va spice necopte, 
secerătorii nu se opresc în cale.

Ce privesce partea din urmă a 
observărilor d-lui Simu, că causa 
acăsta (cu monografiile) să fiă luată 
în mână de Ven. Consistor cu con
cursul d-lor protopopi, primesc pro
punerea, „ca lucrarea să fiă privată, 
protegiată de consistorii“, însă nu cu 
monografiile, ci cu biografiile, în în
țelesul deslușirii date de mine. De- 
altmintreli sunt mulțămitor întru tote 
d-lui Simu pentru atențiunea dată 
lucrului din cestiune.

Se aduc alt esemplu. D-l coleg 
Iuliu Vuia, c|ice între altele, că ar fi 
mai bine să-mi retrag propunerea 
mea în fața cestiunii pusă de den
sul: „Istoria școlelor românești*, ca așa 
să nu se discentreze, ci să se con
centreze munca. Aci îmi permit a 
întreba pe d-l Vuia, cum îi va suc
cede a face Istoria școlelor în lipsa 
de isvdră de cea mai mare impor
tanță la compunerea ei? Eu tocmai 
voiesc prin realisarea propunerii mele 
a conlucra direct la opera inițiată 
de densul, căci din acel Album, 
așa cum îl înțeleg eu, se vor pute 
aduna o mulțime de date din trecu
tul școlelor nostre folositore la is
toria din cestiune. Așa der eu tre
bue se merg înainte cu lucrarea pro
pusă, ca să pot fi folositor la vreme 
și în direcțiunea acesta.

Etă pe scurt între altele multe 
și părerile a doi colegi învățători, 
cari m’au înțeles destul de bine.

D-l Vasiliu Dumitraștâ, învăț, gr. 
cat. în Sân-Mihaiul-deșert, după-ce 
laudă pornirea acesta și promite tot 
concursul posibil material și moral, 
Țice așa:

„Lucrarea cred, că ar fi bine să se for
meze din partea învățătorilor de ambele 
confesiuni, adecă să fiă o lucrare comună, 
pentru-că cu toții într’o brazdă lucrăm și un 
singur scop urmărim: luminarea și deșteptarea 
poporului român*.

D-l coleg Eliă Câmpean, învăț. în 
Agârbiciti, după ce salută cu căldură 
acesta ideiă și doresce realisarea ei 
cât mai curend, cțice așa:

„Doresc și trebue se fim toți învăță
torii nemului românesc una, conlucrând în 
armonie pentru ducerea în îndeplinire a 
acestei opere mărețe, fără a face deosebire 
de confesiune14.

Amândouă propunerile fraților 
colegi le aprob din suflet, căci do
resc și eu, ca lucrarea se se facă cu 
concursul învățătorilor ambelor con
fesiuni.

De-altmintrelea la apelul meu 
au răspuns în părți aprope egale atât 
privați, cât și reuniuni din partea 
ambelor confesiuni; dovadă că toți 
doresc, ca lucrarea să fiă comună.

In fine mult prețuitul și iubitul 
nostru coleg, d-l 1. P. Reteganul, după 
ce aprobă întru tote ideia propusă, 
după cum e natura densului glumeță, 
face și o glumă: „Nu cum-va voițl de 
dragul mileniului a face albumul ?“ 
— Nu iubite coleg, ci de dragul da
toriei !

înainte de a încheia partea acesta 
mai adaug: unul dintre frații colegi 
mă întrebă într’o (ți din curiositate, 
decă a răspuns și vre-un profesor la 
apelul meu, seu nu. La acâsta eu îi 
răspunseiu scurt: D-nii profesori au 
tăcut cu toții molcum; n’au cțis ni- 
mic nici bine nici rău, pote că dânșii 
au alte vederi de-o considerațiune 
mai înaltă.

Intr’un număr viitor voiu conti
nua espunând planul esecutârii operii 
din cestiune.

(Va urma.)

Brașov, în săptămâna luminată 1896.
1. DAR1U.

Nou abonament
la.

GÂ2ETA TMSKVOIE
Cm fl Aprilie st. v.

a’a deseHls nou abonament 9a 
eare invităm pe toți ainieil și spri
jinitorii foiei nostre.

Pentru Austro-Ungaria:
pe VLZL a.zx ................................. .... 12 £!_
pe șese 1-ixn.i ................................. e £L
pe txei luni ..........................   . 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ....................... -5:0 fxaancî
pe șese 1-u.xxi...................... 20 „
pe txei lixxii ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe un an ...................................... 2 fi.
pe șese luni ........................................ I

Pentru România si străinătate:
pe un an ... .“ ... 8 franci
pe șese luni.............................. 4 „

Abonarea se pote face mai nșor 
prin mandate postage.

Administrațiunea
„Gazetei Transoivanias21

POVEȚE.
Ca se poți durmi noptea bine nu 

te culca într’o odaiă prea caldă, în 
cunjură ori și ce încordare spirituală 
și ieresce-te de iritații; nu mânca 
prea mult (mai ales sâra), nu bea 
beuturl alcoholice. Spală-țî însă în 
fiă-care seră înainte de-a te culca 
fața și corpul pănă la mijloc și piep- 
tenă-țl perul; decă aceste nu sunt 
de ajuns, atunci fă în totă sera câte 
o bae căldicică și pe urmă mănâncă 
ca o linguriță de estract de carne.

Cum se pot stîrpi broscele din 
pivniță? Se face în pivnița, în care 
se află brbsce, o grăpă și acesta se 
umple cu apă. Brăscele vor întră 
tâte în grăpa cu apă. După aceea 
se versă în grdpa, unde se află bros
cele 1/4 litră de vitriol.

*
Cum se pote tăia gâtul unei sti

cle? Se ia o sforă muiată în terpen- 
tin și se înfășură gâtul sticlei, sfora 
se aprinde și după-ce va fi ars, gâ
tul sticlei se udă cu apă rece și pe 
locul unde a fost înfășurată sfora, 
se pâte rupe forte lesne.

l^oș Toma Bădiceanu.
(Vestitul caraghios al Mocanilor din Săcele).

Cam pe la începutul secuiului aces
tuia, trăia între economii de oi (Mocanii) 
din Săcele un om posnaș (caraghios), cu 
numele Toma Bădiceanu. Moș Toma îșl avea 
locuința în comuna Satulung și nu se nu
măra între fruntașii satului, căci nu-șl avea 
târla lui proprie, de-orece tote oile lui nu 
se urcau la un număr mai mare ca 40—50. 
Cu tote acestea Bădiceanu juca rol între 
Mocanii săcelenl, de-orece oile și-le ducea 
la câte-o târlă mai mare, unde se tocmea 
.și el ca servitor. Moș Toma se ținea cu 
deosebire pe la târla fruntașului George 
Popa, tot din Satulung, la care ciobănise 
atâția ani. El mai făcea și pe mămularul, 
fiind-că transporta în România din când 
în când manufacturi de Brașov, d. e. cisme 
pălării, zechl, glugi, săricl, cămeși și al
tele, pe cari le neguțătoria. Negoțul lui 
de frunte era însă olele de lut, la cari nu-i 
se cerea un capital tocmai atât de însămnat.

Moș Toma era de felul său om glu
meț, vesel și satiric, în cât ’i se dusese 
vestea nu numai prin împrejurime, der 
chiar și prin România, numindu-’l lumea 
— „Toma Păcală.* Nu era om, care să nu 
fi aucjit de glumele hazlii ale lui moș Toma 
Bădiceanu. El făcea petrecere la tote oca- 
siunile conlocuitorilor săi. Eără de moș 
Toma, orl-ce petrecere era fără viâță, căci 
îndată se simția lipsa lui. Densul era ve

selia Românilor și spaima Țiganilor, căci 
ori și unde se întelnia cu vr’un Faraon,■- 
se atingea de el polecrindu-’l: barzaon, fa
raon, bală necurată, bălaur, ciripoifl, piți-' 
goiă și câte mai câte altele, din care pri-- 
cină Țiganii, când îl zăriau, îl ocoliau de 
departe, căci sciau prea bine, ce are să. 
li-se întâmple, dând față cu el.

Moș Bădiceanu zace de mult în mor
mânt, dâr numele lui ’i-au rămas prin aceste- 
locuri, vorbind de el nu numai omenii cres
cuți, der chiar și copiii. Ar fi păcat a da 
uitării pe moș Toma și a nu reaminti 
cateva din nenumăratele lui glume (posne)r 
pentru de a-’l face cunoscut și într’alte> 
părți.

Bădiceanu călare și cu desagii pe spinare-.
Moș Bădiceanu se întorcea odată dela 

Brașov călare pe mârțoga lui. Aducea cu 
sine și o păreche de desagi plini, pe cari 
moș Bădiceanu în loc de a-i pune pe cal,, 
îi ținea pe spinare. Copii îl rîdeau și se- 
întrebau; că de ce a luat moș Toma de
sagii pe spinare ? — I-am luat, le răspun
dea el, ca să-i fiă calului mai ușor.

Bădiceanu cu olele pe cai.
Bădiceanu venia de altă-dată din Bra

șov c’o povară mare de ole pe cal. El sta 
de-asupra poverei cu căciula pe-o parte. 
Bag-semă moșul era cam tăiat. Diavolii de 
copii, cum îl văd, încep să-l năcăjescă. 
„Uite mei*, dice unul, „calul lui moș Toma 
nu scie sări*. — Bădiceanu audindu-i, și ca
să nu rămână păcălit de ei, începe a-i da 
pinteni calului. Calul o ia la fugă, prefă- 
când tote olele în hârburi.

Bădiceanu și Țiganul din salciă.
Bădiceanu se întorcea odată acasă cu 

săcurea în mână dela un faur, unde o dă
duse să i-o ascuțâscă. Drumul lui era p’o 
ulicioră strimtă și plină cu noroiă. Un ți
gan întră în acestă ulicioră și dă cu ochii 
de Bădiceanu. Țiganului nu-i venia la so- 
cotâlă nici să înainteze spre Bădiceanu, dâr 
nici să se întorcă îndărăpt. Țiganul nu stă 
mult pe gânduri și hop! — într’o salciă 
gârbovită, ce era lângă drum, credend că 
nu-1 va fi vădut Bădiceanu. Bădiceanu îl 
vădu bine, der prefăcendu-se că n’a văqut 
nimic, trece pe lângă salciă cu ochii ple
cați spre pământ. Ajuns aici, stă pe loc și 
uitându-se la salciă îi dice: „Hăi salciă 
gârbovită, că de mult mi-am pus de gând 
să te taiii dâr de câte-orl am trecut pe 
lângă tine, îmi lipsea săcurea. Pănă adl 
ți-a fost! Săcurea e acum la mine. Ian s’o- 
cerc, dâcă e bine ascuțită44.

ț)icend acestea, moș Toma se apucă 
de tăiat. Țiganul din salciă credea la în
ceput, că Bădiceanu glumesce, dâr după ce 
văcju, că se îngroșe gluma, zup! într’o 
baltă, ce era la rădăcina sălciei.

— „Aici mi-ai fost barzaone? De unde 
ai sburat, grangure ? Hîș cioră necurată! 
Măi, bate-v’ar Dumnedeu, că unde mă duc 
tot de voi mă împedec!44

Țiganul, după ce-și veni în ori, s’a 
ridicat din glod și a cam mai șters’o de- 
acolea schilodit și batjocurit, ca vai de el; 
âr lumea de prin prejur se tăvălea de rîs..

(Va urma '
*

Oă,len.cL<=trixl septemarieL, 
APRIL. are 30 cjile. PRIER..

pilele Călend. Iul. v.

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

7
8
9

10
11
12
13

O. p. Gr. ep. M. 
S. Irod. Agav. 
f Sf. Toma
S. m. Ter. și P.
S. mar. Antipa. 
C. p. m. Vasiliu
S. m. Artimon

Călend. Gregor.

19 Antonia
20 Sulpitius
21 Sot. și Caius
22 Lotar
23 Albert
24 Mart. George
25 Marc, evang..

CisrsuS pSetei Brașov.
Din 18 April 1896.

Bancnote rom. Oump. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Sapoleon-d’ori Ou mp. 9.52 Vend. 9.55
Galbeni Ccitnp. 5.65 Vend. 5.70-
Ruble rusescl Oump. 1.27 Vend. —,—
Mărci germane Oump. 58.30 Vend.
Lire turcesoi Cump. 10 60 Vând. —.—
Scris, tone. Albina 5u/0 100.75 Vend. 101.75.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 17 Aprilie, st. n. 1896.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 15 Aprilie n. 1896.

rroduotcdiv.

S & m 1 n J e

03 ±7

• - 32 "S M
□

Prețul pez
100 ohilogr.

dela pănă

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

80
80
80
80
80
80

7.— 
7.05 
7.
7.—
7.10

7.10
7.15
7.10
7.19
7.20

Sămlnțe vechi 
ori nouS

soiul

53 -»â
Q O
5 «

I

Prețul per
100 ohilgi'.

dela panii

Săcară 
Orz 
Orz
Orz 
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
H

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.50
4.60 
5 15

6.15

6 55
4.80
5.80

6'50

Sem. de trif.

Curau.I

puna

38.29.—

dup In
27.—

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă

n
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
î!

Seu
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

54 50

4b—
51—

o.

?-
i

CU

55.

46.—
52.—

»
Lictar

Nuci
Gogoși 

n
Miere

n
Ceară
Spirt

din Bosnia în bați 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
un gureșei 
sărbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Bosenau 
brut
Drojdiuțo de spirt

saci
11.50
11.25
14 —
12.—

11.75
11.50
14.50
13.—

din 15 Aprilie n. 1896.
Bursa de BuouresoT

Valori
. ci 

Ârd 
Q .oi

-O

Scad, 
cup.

Uu 
bani 
gata

'Rentă română perpetuă 1875 57» Apr.- Oct. 100 ’/4
Bonta amortisabilă .... 67,, .. 99.—

„ (Impr. 1892. . . 57» lai.-lai. 100.—
” din 1893 57» n n 100.-

1894 int. 6 mii. 57» Apr.-oci. 95 ’/,
„ (Impr. de 32. ’/, mii. 

(Impr. de oO mii. 47.
lan.-lulfe

n n
86.’/,
86.7,

’ (Imp. de 274 m 1890 *7o n n 86.7,
„ (Imp. de45m. 1891 47,, h n 86.'/,
" (Im. de 120 iul. 1894 47o »’ n 86’/,

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 67,. Mai-Nov. 102 7»
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 n n 287.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 n“/“ lan—lnl. 96.'/8

,. din 1884 5'7o Mai-Nov. —
” „ din 1888 67» Inn.- Dec. —

„ „ din 1890 57» Mai-Nov. «7 7b
'.Scrisuri fonciare rurale . . . 57» lan.-lulie 92 %

„ urbane BucurescI «”/« n » 100 '/,
57» 9 » &8 7b

” ” Iași . . 67» n n 82 —
Oblig. Soc. de basalt artificial «7» n h —. -

V.N
Banca Bom. uit div. fr. 12.81 600 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1556.
Banca agricolă......................... 5(0 150 v. 210.-
Dacia-Bomânia uit. div. 3b le: 200 într. v. 395.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 »» >1 430.-
■Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 »l » 335 -
Soc. Bom. de Constr. ult.div.15 1. 250 ii n 192. -
Soc. Bom. de Hârtie uit. - 100 •i »i —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 ii »» 105.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 ii î —

,, „ •• 2 em-u- d- 0 100 »• —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30 îl •» —
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 „/* liXl n ii
Societ. p. const, de Tramways 2(t •1 M —.—
20 franci aur | 20 0-1

SCOMPTUBl:

Banca naț. a Bom. &7» Paris .... 37»
Avansuri pe efecte 67» Petersburg . . 4’/,7»
Casa de Depuneri 57, Berlin .... 37o
Londra .... wu Belgia .... 37»
Viena..................... Elveția .... 3’/,7.

30.-

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | or.

1H. L. Gratii cel mai frumos 5 50
1’ Grâu mijlociu . . 5 40
1 • Grâu mai slab . . 4 90
v Grâu mesteoat . . 3 50
11 Sâcară frumâsă . . 3 70
H SCcară mijlociă . . 3 50
îl Orz frumos . . 3 40
V Orz mijlociu . . . 2 90
>1 Ovâs frumos . . . 2 60
' 1 OvSs mijlociu . . 2 60
11 Cucuruz .... 3 20

Mălaiu.................... 5 —
1 î Mazăre.................... 6 20
îî Linte.................... 8 40
ÎJ Fasole................... 6 50
n Sămânță de in . . 7 60
n Sămânță de cânepă 5 20
îi Cartofi .... — 80
»> Măzănche .... — ■—

1 kilă Carnea Ha vită . — 40
îl Carnea de porc . . — 48
n Carnea, de berbece . — —

100 kil. Său de vită prospet 21 —
îl Său de vită topit . 32 —

FouSard-Seide 60 kr.
I bis fi. 3.35 p. ZKet. — japanefifd/e, d?ine= 

fifcfye etc. in ben rteueffen Defflins unb 
beii, foroie fdjroatțe, meijje unb farbige 
fi«nneberg-Seide von 35 fr. bis 
fl. 14-65 p. Zîîet. — glaff, geftreiff, farriert,

l gemufterf, Dani afle etc. (ca 240 verfd). C^ual. 
unb 2000 verfebib. ^atben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHufter 
umgebenb. Poppelfes Briefporto nad? ber 
Sdjtveij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
j 2 (k. u. k. Hofl.), Zurich.

Invitare,
cătră p. t. delegați al cassei cercu- 
ale din Brașov pentru ajutorarea de 
bolnavi la a

ill-a Adunare generală ordinară 
care va avea loc în 26 Aprilie 1896 
la 2 ore p. m.*) în sala sfatului.

Cursul losurlltff private 
din 15 Aprilie 1896

■lump. Viafl«e.

Basilica 7.— 7 20
Credit .... 204.50 205 50
Clary 40 fi. m. c. 58 50 59.60
Navig. pe Dunăre 139.- 143.-
Insbruck .... 28.— 29 -
Krakau .... 25.50 26.50
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 63.50 64.—
Palfîy .... 60 50 61.25
Crucea roșie austr. 18 25 18.75

dto ung. . 10 50 11. -
dto ital. 12.— 12.40

Budolf .... 25 75 26.75
Salm 69.25 70.25
Salzburg .... 27.- 28. -
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau . 43. - 45.—
Trieitine 4‘/«°/p 100 ru. c. 147.— 151.—

dto 4°/,, 50 70.— 74.—
Waldstein 61.— 63.—
SărbescI 38/» 35.— 35.50

dto de 10 franci -- — —,—
Banca h. ung. 4°/„ 123.— 124.—

Tergu! de rîmătorl din Steinbrach.
Starea rîtnătorilor a fost la 

13 Aprilie de 11515 capete, la 14 Aprilie 
au intrat —.— oapete și au eșit 110, rămâ
nând la 15 Aprilie an număr de 11,405 capete.

Se noteză marfa: ungnrâscă v e o h e 
grea dela —.— cr. până la —.— or.

Ordinea de <4 i:
1. Raportul directoratului asupra- 

aetivității cassei în anul 1895.
2. Raportul comitetului de su 

praveghiare și conclus asupra ra
portului și asupra încheerei con
turilor presentate de directorat și 
conclus asupra absolutoriului.

3. Alegerea membrilor suplențl 
din direcțiune, membrilor din co
mitetul de supraveghiare și co
mitetului de arbitragiu.

4. Propunerei eventuale din 
partea membrilor (propunerile tre- 
buesc înainte cu cel mult 3 cjile 
înaintea adunărei generale înscris 
în primirea președintelui.

Brașov, 2 Aprilie 1896.
Neust&dter,

președinte.

*) In cas de nemajeritate, adunarea se va ținea la 3 Maifi. la 2 ore p. m., fără 
privință la numărul delegaților apăruți.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brașov. 
FONDATĂ 188 4. ©

marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— cr. pănă la—.— cr., demijloo dela 
48.— or. pănă le 50.— or. ușâră dela 
47.— or. pănă la 50 — er.

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

Marfă serbâscă, g'rea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Trsuisito, mijlooiăgrea 
dela —.— or. pănă la —.— or. tranBito 
ușoră dela —.— or. pănăla —.— or.

Domnii abonențl, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, se 
binevoi^scă, a-1 reînoi neamânat, 
ca să nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

5^.’ Cu numărul de față, se 
sistrâză, espedarea foiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrațiunea
„Swazetei Transilvaniei44.

Proprietar: fâr, Aurel
Redactor responsabil Gregoriu iftiaior.

Picaturile lin stomaclia
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Subscrisa asociațiune jirilIBCSCe:
S5e|9Mîieri dela membrii cu netto 5°/o și flepia» 

Meri cu 41/2 fără nici un scăcfămârit, pentru date.
SSscomjptezâ Polițe comerciale cu 5y2%- 
AcOl’deză împrumuturi pe polițe și hipotece 

interese culante.
Acordez» avansuri pe hârtii de valâre, de tot

felul, losurl, monede etc. — Plata se pote efectua după 
cum va conveni debitorului.

l^esclfiâde credite cu conto-curent sub con
diții forte culante.

cu

Brassoi Eîso Takarek 
es 

OnsegeSyzo-Szdvetkezet 
MiSiail-Weissgasse Mr. 4.

• Prima asociația de economii și ajutorare din Brasov.
FONDATĂ I 8 8 4.

I

cari au efect escelent în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un ine- 
dâcsasaaesit de ligasai
gsentfrsa oii-*ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomach ului, respi- 
rațiă cu miros greu, venturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu- 
lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
caturile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare. 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele : „B e z e u g e 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

n - ăăia
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W Ultima tragere principală. “W
a,

încuviințată de stat
Cel mai mare câștig în cașul cel mai favorabil

f

Tragerea în fia-care (ji de lucru dela 12—28 Maiu 1896.
Câștiguri Corone Corone

1 Premiu 600000 = 600000
1 â 400000 = 400000

«a S ®? P 1 300000 = 300000
,o3 <D £
O H O 1 » 200000 — 200000

g xxJ o 
lC1 d) S 1 » 100000 = 100000
® '«O. 2 „ 40000 = 80000
g 5 «s g 2 „ 20000 = 40000

'3 C ® rt d 3-0 5 „ 10000 50000
10 „ 8000 80000
34 „ 6000 = 204000

100 „ 2000 = 200000
200 „ 1000 = 200000

2650 „ 200 = 530000
22000 „ 150 = 3300000

25,007 câștwl și 1 premiu; total 6.284,000

Prețurile losurilor de cumpărat IlI-a clasă,:
pentru %_______r/2 7io 1/2„

fi. ®®.- 80.- 3.-
Losurile de clasa II, pentru clasa a III, sunt a 
se re în oi pe lângă trimiterea losurilor de cla
sa a Il a și solvirea preț-urilor de reînoire și 
adecă; pentru 7L V2 7io 72q Io»

fi. 80.- IO.- fi—
cel muU pană ha 2 Waiu. împreună 
cu prețui original al Sosurilor se se 
trimită pentru porto și lista de tra
gere S5 cr.

Losuri recomandă și trimite după primirea 
hanilor, prin mandat postai, seu cu rambursă,CARL HEIHTZE, Budapest

Adresa de Telegram: LOTTOHEIUZE BUDAPEST. ServitenpSatz 3»

Zacherlin 
are efect miraculos! Nu există aii mijloc de a prăpădi 
orîși ce insecte, de aceea il laudă milione de cumpărători; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“

Qn QflQ ifo ITpnflnrp • în «vașovii: La Domnii 7. L. el A. Hesshaimer, 
IJU (111(1 1(0 V 01111(110 . Hdnrirh Zins, Dimitri* Emnios nepoții, Emil Por, 

Karl Irk, Franz Kelcmen farmacist. Julius MtUler, Carol Schuster farmacist. Teu'sch 
et Tarilor, N. Grddinar. Eduard Kugler fa-rn., Sum .-xortil Anton Zeriff. Julius 
Hornung farma"ist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jckelms farmaoint, Victor Roth 
farmacist. Heinrich Wagner. Karl Earth, loan Dnșoiu et Fiu, Fritz Geisbergcr, 
Frits Czekely, K. Zerbes. — în Făgăraș: La Domnii: Birlmrd (Hein 'farmacistt 
M. A. Grdscr, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Hehrer, Jacob Fleisig. — 
în Colialm: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Mclas.

,v

I’
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Âjuiey fi s&guî
pentru

SUFERINȚE DE STOWIACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă cală mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune 03 te deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulă

„Or»». Rosa’s Lebe»Bdssm“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte foîosiotru în contra tuturora greutăfiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilonî, haemorhoidelord etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acestă balsamă acum ună singură și dovedită medi
camentul «le ensă popoi-nl».

Sticla, mare costă 1 fL., xxxică 50 cr. 
Mii de scrisori de rocunoscință stan Ia disposițiă! 

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

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtia grâsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205 — 3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
bri'-ei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil s6 pote procura numai în 

2Depos5.t-u.l-ta. pxixxc5.palvu al-îx pxod.-kxcătox-o.lTx.i

Ba Fragraes*,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

Ii» IRuelapesta: la farmacia I. von Tdrok.
Tote farmaciile din Br-așovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au depositii’ din acestă balsamă de vieță.
Toții de acolo se pote avea :

Alifia de casă universală de Praga
(I’xa.g-ex "CTixi-vexsal-EZavLssalloe)

unu medicamentii sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscute în 
contra tuturoru inflamațiunilorfi, rănilord și umflăturilor^.

Acesta se întrebuințeză cu euccesii sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasitnea îuțercării copilului, la abseese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulti celă mai scurtă; la cașuri îusă, unde s’a formata doja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulti celă mai scurta fără, dureri.

telui și întărirea țîțeloră cu ocasitnea îuțercării copilului, la abseese, ulcere, pustule cu 
’ u , la întăriturl, 

umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături,

puroiu, absorbe buba și vindecă în timpulă celă mai scurtă fără, dureri.
In cuficre ă 25 și 35 ci*.

Fiți atenti!• •
De-dre-ce alifia de casă uuiversală de Praga se imi- 

teză fdrte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după recota originală. Acesta este nu- 

veritabilă, decă cutidr-le din me aiă galbiuu, în cari se pune, suntă înfășu- 

buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă proveclute cu marca fubricei

mai atunci i ........     „ ____ ___ _____  ________ ____________
r’te în hârtia roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicat.iunea cum să se între- 

de mai susă.

Balsam pentru aud.
(Gehcx-Ealsam.)

Celu mai probată și prin multe încercări cehî mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. 1 Fîacoti 9 fi.

A M, n-oqiimn Rrasnv

s.
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