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Răspuns ia întâmpinarea magnatului 
Dr. Iosif Gali.

Frate magnate!
Nu seim cum s’a brodit, par’că 

ar fi fost făcut, că tocmai pe când 
scrieam în numeral de ieri al fâiei 
nâstre, că cinstea și vrednicia nâs- 
tră națională pretinde dela noi Ro
mânii se fim una și solidari prin 
aceea, că nu vom lua parte nicăiri 
Ja tămbălăul milenar, care își va 
ajunge culmea în cailele acestea, era 
pe drum scrisârea cea lungă a d-tale, 
ce ni-o trimiți ca întâmpinare la 
răspunsul nostru do acum cinci săp
tămâni.

Atunci ai publicat prin foile un
guresc! un așa c^9 manifest, ce l’ai 
scris împreună cu soții d-tale nenu
miți, și prin care cjici, că ai voit se 
potolesc! „întărîtarea fraților Ma
ghiari" din causa „ținutei dușmănâse 
a fraților Români".

Acum vii și vrei să ne convingi, 
că atunci cu tâtă seriositatea ai voit 
se ne capacitezi și se ne câștigi cu 
puterea minții pentru păierile d-tale 
și ale soților d-tale nenumiți.

Noi la rândul nostru ți-am răs: 
puns așa, cum ne-a tăiat capul și 
cum ne-a șoptit glasul inimii năstre 
românescl.

D-ta găsesc! acum, că printr’asta 
am arătat o încăpățînare din nepri
cepere a stării năstre. Ba mai mult, 
ne numesc! trufași, pentru-că am 
Zis, că prin purtarea d-tale și a so
ților d-tale nu cereți dela „frații Ro
mâni" alta, decât ca se sărute varga, 
cu care au fost bătuți.

Făcându-ne aceste imputări, ai 
dovedit nu numai că nu cunosc! 
firea Românului, der te-a luat gura 
pe dinainte și ți-ai făcut însuți ju
decata d-tale și a soților d-tale, sus- 
țiind, că a nu voi să sărute varga, 
cu care este biciuit de dușmanii esis- 
tenței sale naționale, este o ^trufia 
neobicînuită Românului11.

Și acâsta o susține astăc|I, după 
patru Zeci și opt de ani dela revo
luția din 1848, un fiiu de protopop 
român din Ardeal, om cu carte și 
cu sciință, ca d-ta.

Na vecjl, că prin acesta faci se 
se deâche cumplit stăruințele d-tale 
de-a ne împăca cu Maghiarii? Nu 
cumva ești de părere, că e mai bine 
pentru causa acestei împăcări, ce-o 
propoveduesci, ca Românul so lase 
trufia de-a nu se umili și de-a nu 
săruta varga cu care este bătut nu
mai pe sâma Maghiarului și ei să-și 
urmeze rușinosul obiceiu din vecurile 
întunerecului și ale servituții? Așa 
creeji d-ta cu ortacii d-tale, că tre- 
bue se luptăm „pentru validitarea 
privitâre la susținerea și desvoltarea 
naționalității române" ?

Atunci ne pare rău, că ne si
lesc! se ți-o spunem verde: te poți 
lua de mână cu acei „bărbați esce- 
lenți" din dietă, despre car! ne spui, 
că doresc așa de mult și de sincer 
împăcarea elementului român. Așa 
înțelegem, că declarațiunea d-vâstie, 
pe care ei o numesc manifest, a fă
cut cea mai bună impresiune în cer

curile maghiare, ba că ați primit 
chiar și felicitări dela „eminenț! băr
bați de stat" — pentru înțelepciunea 
și curagiul, cu care ne-ațl îndrumat 
din nou la obiceiul din timpurile 
sclăviei, de-a săruta mulcom biciul/ 
ce ni-1 ard pe spinare fîșpanii și sol- 
găbirăii lor!

Dâr d-ta ne vorbesc! de un gând 
serios de împăcare, cu care s’ar purta 
acei „escelenți" și „eminențî" băr
bați unguri.

O, Domne! Cine i-a împiedecat 
vre-odată se prefacă în fapte un 
astfel de gând bun! De ce nu ești 
în stare d-ta, mare magnat de na
ționalitate română dela 1887, care 
stai pâte Zilnic de vorbă cu ei și ai 
putut să-i pătrunzi pănă la rărunchi, 
— de ce nu ești în stare să ne arăți 
măcar o singură faptă a lor la gu
vern, or! în dietă, ori în țâră, care 
să ne facă se ne convingem despre 
bunele lor porniri, ce pretind!, că 
le-ar ave față cu noi Românii ? Căci 
dâră vei recunâsce și d-ta, că as- 
tă(ji nu numai Jidovul, dăr nici Ro
mânul nu mai dă nimic pe vorbe 
gâle.

Er cât pentru fapte, apoi n’ai 
decât se cetesc! și d-ta „Gazeta 
Transilvaniei" măcar două săptămâni 
de-arândul, ca— dâcă cum-vacastelul 
d-tale din Lucareț! ar fi fărmecat 
așa, că în el nu străbat decât vești 
bune și de bucuriă — se afli, că 
Zilnic se înșiră în colânele acestei 
foi faptele celor mai „escelenți" și 
„eminenț!" bărbați unguri, fapte car! 
aievea ne dovedesc tocmai contrarul 
din ceea-ce ne spui d-ta. Ne dove
desc mai pe sus de ori-ce îndoială, 
că ei lucreză cu gând rău de-a sdrobi 
naționalitatea nâstră și de a nimici 
limba și cultura ei.

D-ta cu soții d-tale însă faceți, 
cum se vede, politică mare. Nu vă 
împiedecați de cele ce se petrec în 
Țâra Ardealului și în Țâra ungu- 
rescă cu noi Românii. Aceste vi
se par lucruri de a doua mână. 
D-V6stră socotiți cu factori mari, 
cu împărățiile, de a căror sim- 
patiă s’ar bucura monarchia și în 
deosebi Maghiarii; cu curtea prea 
înaltă, cu Majestatea Sa împăratul 
și Regele apostolic, cu Papa dela 
Roma etc., cari toți au contribuit 
într’un fel seu altul la înălțarea ser
bării milenare ungurescl.

Tâte acestea pare-că anume le 
înșirați, ca să ne spăriăm noi înși-ne 
de nimicnicia nâstră și să credem, 
că sârtea ne-a destinat tocmai pe 
noi Românii să ne jertfim pe din- 
tregul, pentru-ca să pâtă dăinui sim
patia și amiciția, ce legă pe Maghiari 
de aliații împăratului.

Ca un lucru mare și ne mai 
pomenit descrii d-ta strălucita par
ticipare a prea înaltei Curți în frunte 
cu împăratul și Regele apostolic la 
serbările milenare. Pâte fi! Der ce 
dovedesce acesta? Dovedesce nici 
mai mult, nici mai puțin, decât că în 
acest statporeclit constituțional, Dom
nitorul și Curtea sa își merg dru
mul lor, tocmai așa precum și ele
mentul dela putere își merge dru
mul său și precum și noi Românii 

— decă mai voim să trăim ca po
por — trebue să mergem drumul 
nostru în împrejurările date.

După tâtă cerința binelui ob
ștesc al statului și al întregei împă
rății, ar trebui ca aceste drumuri să 
nu se încrucișeze, ci se se împlinescă 
dorința d-tale și să domnâscă o 
strînBă armoniă între toți factorii, 
ce le constituesc, între popâre, ca 
și între domnitor și popâre.

Decă încă suntem -departe de 
acâstă țîntă, ce bine t^ici, că tiebue 
cu toții să o urmărim, cine e de 
vină? Doră nu Românii, pentru-că 
nu vor și nu pot să ia parte la ser
barea mileniului!!

D-ta cu ai d-tale (jiceți, că în 
adevăr noi am fi de vină, pentru-că 
„luându-ne după defecte administra- 
ționali, după escesele unora sâu al
tora, după vorbele unor șoviniști, 
unor foi, din acele voim să judecăm 
țînta politică și convingerea unui 
popor întreg și ne îndepărtăm și 
înstrăinăm de acesta, fără a căruia 
concurs nu putem reuși".

Tot noi și eră noi! Der dră
guții de bărbați „eminențl" și „es
celenți" unguri, âre să nu jâce aici 
nici un rol ?

Prea ne crecji simpli și naivi, 
frate magnate, decă ne stai înainte 
cu asemeni asburditățl. Ori cât am 
voi să te cruțăm, nu putem să le 
numim altlel, căci a cjice, că noi 
Românii ne depărtăm și ne înstrăi
năm, când Maghiarii înși-șl strigă în 
gura mare în dietă că administrațiunea 
e rea și apăsătâre, că excesele bru
tale ale puterii publice au ajuns la 
culme și când faptele săvârșite de 
cei dela stăpânire și de legislația, la 
care luați dvâstră parte ca credin
cioși și ascultători mameluci, țintesc 
de-a dreptul la desnaționalisarea nâs- 
tră — este mai mult decât absurdi
tate, este o curată nebuniă, decă, 
precum bucuros voim să credem, nu 
aveți scopuri ascunse.

Te înșeli, frate Gali, dâcă creZb 
că programa nâstră națională din 
1881 e piedeca înțelegerii. Dâr prin- 
tr’asta te și contrazici, căci decă pre- 
tincți, că numai așa se pâte face po
sibilă o conlucrare cu „frații Ma
ghiari" și numai așa se pâte ajunge 
la o bună înțelegere eu ei, dâcă 
vom merge la mileniu cu toții și 
ne vom mărturisi acolo ca Unguri; 
decă altfel nu ne putem
validita: atunci dă-o focului și pro
gramă și acțiune, ce doresc! a-o 
croi din nou, și spune mai bine clar 
și lămurit, că cei ce vor să mai 
trăâscă ca Români în acest stat, âr 
nu ca Unguri — cum îi declară pe 
toți legea milenară — să urmeze 
sfatului șefului d-tale Tisza Kalman, 
luându-și catrafusele și plecând pe-aci 
încolo peste graniță.

Dâcă n’ai făcut nici o trebă la 
1884, și dâcă nu vei putâ face nici 
de aici încolo nimic pentru a câștiga 
aplausele străluciților d-tale șefi și 
protectori, fii sigur și liniștit, că nu 
„Gazeta Transilvaniei" cu celelalte 
foi naționale sunt causa. Causa sunt 
slăbiciunile d-tale și ale soților d-tale, 
precum și ale tuturor acelor fețe 

bisericescl ori lumene, despre cari 
Jici, că ar fi de-o părere cu d-ta și 
nu te lasă să stai singur.

Vorbindu le mereu celor dela 
putere de pace și înțelegere; asi- 
gurându-i mereu, că Românul nu 
pâte fi așa de trufaș încât să-și pretindă 
și el întreg și neștirbit dreptul seu 
ca Român alături cu Maghiarul; fă
când mereu temenele și închinăciuni 
în drâpta și în stânga — a-ți întă
rit numai pe Maghiari în credința 
că țînta lor politică de contopire și 
desnaționalisare se pâte ajunge și 
față cu poporul român, și că numai 
noi oposiționalii și „agitatorii" mai 
turburăm apele ei.

Și acum, când ca nici-odată, s’a 
oferit ocasia se dovedim Maghiari
lor înaintea lumei și a țării întregi, 
că nu suntem acei nemernici, cari 
ne cred ei, ca să suferim a fi des- 
poiați de limba și naționalitatea nâs
tră ; când ni-s’a oferit prilegiul, ca 
prin absentarea nâstră dela mileniul 
unguresc, să dovedim poporului ma
ghiar, că guvernanții lui ne înstrăi- 
nâză de el cu tot adinsul și dâcă vrâ 
să ție sâmă de viitorul iui și al țării, 
trebue să se deștepte și să scuture acest 
guvern nenorocit de pe grumazii 
lui — atunci veniți ârăși d-vostre, 
cei vecinie cu capul plecat, să ne 
desmântați și se ne sfătuiți, ca se 
mei gem la serbarea mileniului și se 
ne îmbrățișăm acolo cu asupritorii 
noștri.

Asta-i înțelepciunea politică a 
d-tale și a soților d-tale de tristă 
figură!

Rămâneți d-vâstră cu acâstă în
țelepciune, dâcă onorurile streine 
v’au depăitat așa de mult de tru- 
pina poporului. Der una vă rugăm, 
lăsați-ne în pace să ne urmăm dru
mul nostru croit și bătut de înain
tașii noștri, falnicii luptători ai ro
mânismului.

Decă sunteți âmeni cinstiți, da- 
ți-vă la o parte și nu umblați se în
curcați mersul sănătos al unei pu
ternice desvoltări naționale, pe care 
— deși sunteți sânge din sângele 
nostru — n’o înțelegeți, cum n’o în
țeleg nici adversarii noștri și nu-o 
vor înțelege pănă când vor fi de 
părere, că Românul e născut să fiă 
slugă!

Catastrofa dela Moscva. Serbă
rile încoronărei Țarului, arangiate 
în Zilei0 de Rosalii în Moscva, au 
avut un finit fârte întristător. Țarul 
-ordonase adecă, să se împartă dife
rite daruri poporului adunat la în
coronare, îndată a doua ZI după să
vârșirea încoronărei.

Când începură cu împărțirea daruri
lor, mulțimea de popor se aruncă ca 
un torent asupra tribunelor cu da
ruri, și în urma acâsta se iscă' o 
îmbulzâlă grosnică.

După o luptă crâncenă de o 
sute și sute de victime zăceau mârte 
pe câmpul Chodin și prin șanțurile, 
de cari e strătăiat aceBta. Pănă 
Dumineca trecută au fost conscrișî 
3800 ele morți, er Joia trecută numă
rul victimelor s'a constatat definitiv cu 
4000»
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Caterisirea Metropolitului-Primat 
al României.

Aprope de două săptămâni publicul 
din capitala fraților noștri din regatul in
dependent al României și din țera întregă 
este ținut într’o nespus de mare agitațiă 
din causa dârei în judecată, a suspendării 
și detronării Metropolitului-Primat Qh<>na- 
die Petrescu.

Este nn cas ne mai pomenit acesta 
în istoria Țârii românesc! în timpuri de 
liniște, și el s’a descărcat ca o furtună asu 
pra bisericei române ortodoxe din regat, 
punând pe griji seridse pe toți Românii,

Deja cu luni de c}ile înainte s’a des
chis în contra Metropolitului-Primat o luptă 
necruțătbre în unele gaz°te de dincolo. 
Lupta aoesta avea de scop sguduirea posi- 
ției Metropolitului-Primat, aducendu-se 
asupră-i o mulțime de învinuiri. Lupta 
acesta Ziaristică a fost spriginită pe sub 
mână și de majoritatea episcopilor și archi- 
ereilor Sf. Sinod.

La 1 Maid a. c. convocându-se Sino
dul, membri aoestuia au lipsit în mare 
parte dela ședințe. In urma aoesta Metro 
politul se plânse ministrului oultelor, ru- 
gându-1 se mijlocâseă dela Regele Mesa- 
giul de închidere a sesiunei Sf. Sinod. 
Ministrul a răspuns, că înainte de a-se face 
acesta, va cerceta căușele, cari au produs 
acestă stare de lucruri. La 7 Maid s’a con
vocat a treia ședință, der erășl au lipsit 
12 prelațl; Metropolitul Ghenadie s’a adre
sat din nou ministrului, arătându-i, că prin 
absentăriie acestea se împiedecă în mod 
vinovat lucrarea Sinodului. In fine minis
trul râgă pe Metropolit, sâ convoce o 
nouă ședință pe 17 Maid, când episcopii 
îi vor «pune căușele absenței.

Drept răspuns Ghenadie stărue pe 
lângă închiderea Sinodului, der dorința lui 
n’a fost ascultată. Sinodul s’a întrunit ou 
tote acestea fără să fi fost convocat de 
Metropolitul-Primat, și în aoâstă ședință 
s’a hotărît darea în judecată a Metropo
litului, suspendarea lui din trăpta archi- 
eriei și din administrațiunea metropolitană, 
și numirea unei locotenente metropolitane.

In urma aoâsta capul statului a dat 
un decret de suspendare a Metropolitului.

Sinodul a redactat un act de acusa- 
țiune, în care învinuesoe pe Metropolitul- 
Primat, că a introdus înoirl in ser
viciu) liturghiei, că a impus episcopilor, 
oă la servioiul d-c]eesc la care ia parte I. 
P. S. Sa se îmbrace mantia, âr episcopii 
să nu porte mitră și cârje; că a primit în 
eparchia sa clerici din alte eparehii fără 
cartea canonică a chiriarcului lor; că a 
visitat eparchiile altor chiriarchi, că a ti
părit cărți bisericescl fără soirea Sinodului 
ș. a. L’a învinuit mai departe, că a avut 
purtare Decanonică în serviciul bisericesc, 
și că e stăpânit de iubire de srgint, învi
nuiri, ce se înfățlșâză ca delicte de drept 
comun.

Pe basa acestor acusațiunl Sinodul, 

cum am văcjut, a decis darea lui în ju
decată.

Luni Sinodul s’a întrunit de nou, ca 
să aducă sentința. Poliția capitalei a luat 
măsurile oele mai estinse, ca să împiedece 
orl-ce fel de demonstrațiuni din incidentul 
aoesta.

La 8 ore Metropolitul-Primat s’a dus 
la Sinod urmat de apărătorii săi; directo
rul poliției însă n’a voit să dea întrare 
apărătorilor Metropolitului. De față la Si
nod erau 14 prelațl. Dându-se cetire actu
lui da acusațiune, Metropolitul s’a ridicat 
și a recusat ca judecători ai săi pe archi- 
ereii Joanichie Eloru Băcăoanul, Pimeu 
Georgescu Piteștenul și Atanasie Craio- 
vânul, cari au redactat și semnat aotul de 
acusare. A recusat apoi pe toți ceilalți 
episcopl, oarl sunt dușmanii lui personali, 
apoi s’a retras.

Episcopul Partenie a propus să se vote
ze simplu actul de acusație și să se aducă 
sentința. Apărarea în scris a Metropolitu
lui nu s’a admis la cetire, așadâr el a fost 
judecat fără de-a se fi putut apăra fiă cu gra
iul, fiă în scris.

Metropolitul a publicat însă un pro
test prin diare, în care combate punct de 
punct tote acusările aduse contra lui și 
declară constituirea Sinodului de ilegală și 
contrară oanonelor bisericei răsăritului.

După propunerea de a-se vota ac
tul de acusație Nifon Ploeștenul susținu 
punot de punct protestarea Metropolitului, 
apoi s’a adus sentința, de următorul cu
prins :

Sf. Sinod, cu puterea ce-i este 
dată de domnul nostru Isus Christos, 
întru Duhul Sfânt

A judecat și a hotărît:
înalt Prea Sfințitul Mitropolit Ghe

nadie Petrescu se fiă lipsit și caterisit 
de ori-ce servire și vrednicie arcliierescă 
și depărtat dela scaunul Mitropoliei Un- 
gro-Vlahiei,— și se fiă și se se numescă 
de acum înainte până la suflarea sa cea 
mai de pe urmă Ghenadie Monachul, și 
se se așefie între monachii simpli din mă
năstirea, unde șî are metenia sa, seu din 
altă mănăstire, unde se va afla cu cale 
a fi trimis; se nu mai aibă nici titlul, 
nici cinstea de archiereu, seu măcar de 
preot, ci să fiă și să se fiică monacii și 
nimic mai mult.

Acâstă sentință s’a rostit de Sf. Si
nod, prin organul I. P. S. Președinte, 
Domn Domn Iosif Namescu, Mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, în ședința sa dela 20 
Maiiî, anul mântuirei una miiă opt sute nouă- 
4ecl și șese, ș; s’a semnat de toți membrii 
presențl la ședință, fiind două abțineri.

Tot de-odată Sf. Sinod a decis ca să 
se comunice înaltului guvern spre buna 
cuviință și regulă.

In urma sentinței Sinodului dela 20 
Maiă, Rpgele a semnat decretul, prin care 
locotenența metropolitană este însărcinetă 

a continua girarea afacerilor eparchiei Me
tropolei până la îndeplinirea vaoanței.

MierourI, înainte de oe Metropolitul 
judeoat ar fi fost dus la mănăstire, locote
nența metropolitană i-a cetit un act prin 
care i-se face cunoscut, că e caterisit din 
trăpta arebieriei și cădut din demnitatea de 
Metropolit al Ungro-Vlachiei și Primat al 
României. Conform acestei sentințe el e 
trimis la mănăstirea din Căldărușanl, unde 
e dator a fi supus întru tâte discipbnei 
monachale.

Apoi pe la 7 ore săra în fața prefec
tului poliției, procurorului general și epis
copilor de Huși și de Argeș, ’i s’au cetit 

■ tote actele și sentința. Metropolitul a de
clarat, eă numai silit plecă din Metropolie, 
căci nu reounosce legalitatea osândei, și se 
va supune numai unui decret regal de des
tituire. Metropolitul a fost provocat apoi 
de organele guvernului să se gătescă de 
pleoare. Cu cea mai mare grabă el a fost 
dus cu o birjă păzită de sergeuțl și gen- 
darml, la mănăstire.

*
Aoâstă tristă sdrte a Metropolitului- 

Primat a produs o mare furtună în Bucu- 
resol. S’au ținut mai multe întruniri pu
blice de protestare contra prooedurei gu
vernului, er alte întruniri sunt convocate 
pe cjilele viitâre tot în acest scop.

Un comitet de domne din BucurescI 
a luat inițiativa de-a presenta Regelui o 
petițiă acoperită de un mare număr de sub- 
sorierl, și oare a fost presentată Regelui 
alaltăieri.

*
Un corespondent al diarului nAdcv&- 

rulu din BucurescI s’a dus anume la Căl- 
dărușanl, ca să vadă cum se află Ghenadie 
și să vorbâscă cu el.

La întrebarea, cum i-se pare în mă
năstire, fcstul Metropolit-Primat răspunse, 
că e forte mulțămit. De loourile acele îl 
legă amintiri frumdse, căci acolo și-a în
ceput viâța călugăresoă prin 1854, oând era 
în verstă de 16 ani. De-ocamdată va rămâne 
la CăldărușanI, căci are lipsă de liniște și 
de sănătate, er spre tornnă va pleca în El
veția, Italia eto.

Ghenadie spune mai departe, că Re
gele nu a semnat decretul de destituire în 
caterisire, deci locotenența și-a însușit un 
drept, pe care nu-1 are. La plecare nu i-au 
dat voiă să ia decât într’o legătură câteva 
cămeși, și procurorul Sărățeanu l’a traotat 
mai rău, decât pe un criminal. Multe sal
tare a trebuit să și le lase deschise, multe 
hârtii de afaoer’ pe mese, âr un cesornic 
scump i-a dispărut în mijlocul vandalismu
lui polițienesc.

Spune mai departe Ghenadie, oă ca
tolicii pot să se bucure de soandalul acesta; 
multe ar pute spune în privința acesta, der 
deooamdată tace. Adevărul însă o să iesă 
la lumină, și atunci se vor vede vinovății 
și trădătorii...

Rătăcirile unui magnat de națio
nalitate română.

Etă scrisârea d Iui Dr. Iosif 
Gali la care răspundem în frun
tea foii.

Lucarețl, în 31 Maifi 1896 căi. n. 
(comit. Timișj

Frate nenumite!
Concede, rogu-te, ca la răspunsul pu

blicat in Nrul 89 al „Gazetei Transilva
niei14, care numai nu de mult mi-l’am putut 
procura, să fac următorele refleosiunl:

Nu singur, ci dimpreună cu deputății 
dietalî de naționalitate română, oarl se 
aflau în Budapesta, am făcut dechiarațiu- 
nea în privința serbărei mileniului, am fă- 
cut’o spontan, neîndemnațl, nepușî de nime 
altul în mișoare, deoât de convingerea nos- 
tră despre necesitatea acestui pas, consta
tată într’o ședință comună, nu pentru de 
a face foile oposiționale române de min
ciună, după cum 41C1> oi pentru de-a des
fășura înaintea publioului întreg motivele 
ținutei nostre contrare părerii acelor foi, 
a-le combate ou seriositate și fără inveo- 
tive, cu de cari suntem tractați noi în mai 
tote acele fui în loc de argumente seriose, 
a capacita cu puterea rațiunei, pe care ne 
răzimăm. La atare deohiarațiuue ored, că 
am fost îndreptățiți, ca membri ai legisla- 
țiunei, în urma chiămărei nostre politice. 
Ai drept, că s’ar fi cuvenit să-o trimitem 
mai întâiă foilor române, am fi și făcut’o, 
decă ni-ar fi rămas timp, împrejurările 
s’au desvoltat însă așa, cât nu a fost po
sibil.

Atacurile cele mai vehemente în formă 
de proteste și alte sminte, cari au făcut 
împresiune atât de rea asupra publicului 
maghiar, cât chiar in .interesul românimei 
ne-am văcjut siliți a rupe cu tăcerea, 
— s’au ivit tocmai cătră finea lui Apri
lie; înoată după aceea încă în 30 Aprilie 
ne-am întrunit la conferință, și fiiud-că 
față de deschiderea sărbătorilor milenare 
în 2 Maiu dechiarațiunea trebuia publicată 
mai înainte, adecă în 1 Maid, altcum nu 
mai arvea nici un înțeles, de aceea n’am 
putut’o trimite mai înainte foilor române.

Și bre oe am cjis noi în dechiarațiu
nea DOstră de a adus pe unii jurnaliști a 
ne porecli cu epitetele cele mai mojicescl 
neusitete ia descuțiunl seriose între omeni 
cuițl ?

Am defăimat 6re pe oine-va? am is- 
. bit în aspirațiunile, ce țintesc la susține
rea și desvoltarea naționalităței nostre pe 
base legale? nimic din aoeste! Din oontră, 
după oe am înșirat oausele, pentru cari e 
la loc să iee parte și Românii la serbarea 
mileniului, am amintit apriat, că lupta pen
tru validitarea pretensiunilor privitore la 
susținerea și desvoltarea naționalității ro
mâne, cum și pentru o representare amă- 
surată în parlament, curge încă, am ape
lat însă la înțelepciunea politică, la împre
jurările, cari pretind să participăm la ser-

FOILETONUL ,GAZ. TRANS.u

Lupta dela Călugăreni.
O Românie ! Care este mai 

mândră de cât tine între tote 
țările sămenate de Domnul pe 
pe păment?

Bălcescu. — „Cântarea României11.

Drumul care merge dela BucurescI 
spre Giurgiu trece printr’o câmpie șâsă și 
deschisă, afară de un loc unde se află 
strîns și închis între nisce dâlurl pădurăse. 
Intre aceste dâlurl este o vale largă, aco
perită de crângul, care este udat de apa 
Neajlovului. Acestă vale, pe care locuitorii 
o numesc Vadul Călugărenilor, fu alesă de 
Mihaiu Vitezul spre a servi de Termopile 
Românilor.

Locul acesta pe care Mihaiu ’l-a 
sânțit, se chiamă „ Călugăreniu ; aci a trium
fat libertatea, aci a fost sdrobită tirănia, 
aci semi-luna s’a târît în genunchi înaintea 
aquilei române.

Acest loc ne strigă și ne arată tote 
evenimentele mari și gloriose, cari sunt 
tăiate cu litere neșterse în cartea cea mare 

a întâmplărilor, de aci ’și-a luat sborul 
gloria română.

Românul trece acum cu nepăsare 
printre aceste locuri sfinte fără să ’și-aducă 
aminte, că pământul ce calcă este frămân
tat cu sângele părinților săi și acoperit 
cu osele vitejilor.

Voi, păduri bătrâne, voi, văilor mute, 
ce furăți martori la atâtea evenimente mari, 
decă ați putea vorbi, ni-ațl spune, că din 
sînul vostru se aruncau străbunii noștri ca 
nisce lei înfuriațl asupra barbarilor, ce ve
neau din stepele asiatice.

Aici der Mihaib dete piept cu hor- 
dele barbare sub comanda renegatului Si- 
nan Pașa, numai cu 8000 de Români voi
nici ca leii, contra a 200 mii de turci săl
batici.

In diua de 13 August 1595 veni să 
lumineze aoâstă di de MercurI, menită a fi 
briliantul cel mai strălucit al coronei ro- 
mânescl. înaintea dorilor încă, Mihaifl Vi
tezul trimite o sumă de ostași, cari se așe- 
dară la intrarea pădurei și-și puse tunurile 
într’o bună posițiune. In același timp Turcii 
șl iau posițiunea în prejma podului de 

cealaltă parte. Terminându-se pregătirile, 
Mihaifi îșl înălța împreună cu ostașii săi o 
rugăciune ferbinte cătră înaltul Creator. 
Apoi întorcendu-se cătră soldați le cjise 
să-și aducă aminte de vechia lor vitejiă, 
căci ocasiunea de acum e frumosă și de o 
vor mai pierde, anevoiă o vor mai căpăta.

El de mai dise încă, să-și aducă aminte 
de crucjimile vrăjmașului, care nu iertă nici
odată pe cei biruițl, și că a venit timpul 
a-se lupta puternic pentru libertate.

Ast-fel vorbi Mihaitî, neînspăimânta- 
tul vitâz, și ostașii, animați împotriva Tur
cilor, răspund învârtind în mâni paloșele 
și lăncile, cerând de la domnul lor, ca să-i 
ducă îndată la luptă contra inamicului.

Atunci Mihaiu, plin de încredere în 
armata sa, trece podul în capul a 8000 os
tași și se aruncă cu furiă asupra Turcilor, 
îi isbi cu atâta putere încât îi puse pe 
fugă.

Lupta ținu pănă aprope cătră apusul 
sorelui, când Românii, cari erau forte obo
siți și fără o isbândă, după o luptă lungă 
și nepotrivită, se plecară numărului celui 
prea mare al inamicului. Mihaiii, vădend 

terorea generală, decise a-se jertfi și a 
cumpăra biruința cu pericolul vieței sale. 
Mihaiu ridica ochii lui cătră cer, chiămând 
în ajutor protecțiunea divină, smulge o să- 
cure ostășescă din mâna unui soldat, se 
aruncă ca fulgerul între Turci, trântesce 
la păment pe toți ce se încercară a-i sta 
contra, sboră capul lui Caraiman-pașa, ase
menea și alții mulțl căpitani și soldați, cari 
cădeau unul după altul ca spicele de grâu, 
tăiate de secere, mușcă țărîna în convul- 
siunile morții, și făcând minuni de vitejiă 
se întorce la ai săi plin de trofee și fără 
să fiă rănit. Acâstă faptă eroică în- 
fioră pe Turci de spaimă, âr pe Români 
îi însuflețesce și îi aprinde de entusiasm, și 
cu toții strigând: „Victorie!“ se repediră, răs
turnară tot ce le sta înainte, sparseră rân
durile Turcilor, răniră pe Satîrgi-Mahomet- 
pașa, și armata turcă luând’o la fugă spre 
pod, spre a-șl găsi mântuirea în trecerea 
lui, mulțl dintre ei se aruncară în balta 
Neajlovului, unde își aflară mortea. O mul
țime de Pași se cufundară în rîu unde fură 
uciși; chiar Sinan Pașa, în graba fugei 
sale, fu călcat în piciorele cailor, și, îm- 
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barea mileniului, a cărui esposițiă are să 
dea una icbnă a stărei culturale a Unga
riei întregi; să nu ne dăm amărăciune! 
când e vorba de o sărbfttbre, atât de mare 
și rară a patriei întregi!

Ce-i mai mult! nici nu ne putem făli, 
că noi am fi eșit mai întâi0. cu atare reco
mandare; așa sciu, că „Tribuna11 a fost cea 
d’ÎDtâiă, oare a scris vestitul articol fără 
capăt, fără încheiare, unde a recomandat 
participarea la serbările mileniului; apu- 
cându-o mai târziu alt curent, ne dă acum 
în cap cu ciomsgiu! cel mai gros, când 
cutezăm a propaga aceeași ideiă, lăpădată 
între vremi de ea; „Dreptatea11 din Timi- 
șbra înoă cochetase cu aceeași ideiă, și 
după-ce a soărmânat’o urît „Tribuna11, ne 
sare și ea în cap.

Decă am isbit și noi unde-va, am is- 
bit în buruiana urei și dușmăniei, cultivarea 
căror semțiil nu ne pbte duce la nici un 
bine, ci ne mgreunbză numai situațiunea 
în viitor.

Ne am ridicat cu iuims peste luptele 
vieței de tbte ddeR; cuta se cuvine la o 
serbare mare, am arătat plaiurile iuminose 
din trecut , când Romanui alăturea ou 
frații maghiari a luptat glorios pentru 
mântuirea patriei și când bărbații eșiți din 
sinul poporului român, ridicându-se prin 
meritele câșticata pentru patria, au ocupat 
și cele mai înalte posițiunl în cârmuirea 
țării; ba au eserciat chiar și înfiuință de- 
cidătore asupra destinelor țării, și am in
dignat, că și in vntoriu putem ajunge după 
convingerea nbstră la validitarea deplină a 
dorințelor în ce privesce susținerea și în
florirea naționalității nostre, decă vom ține 
înaintea ochilor și interesele celorlalte po- 
pore conloouitore, anume interesele susți- 
nerei și desvoltărei statului ungar, și a 
monarchiei, dâcă vom pretinde ou demni
tate ce e just, der nu vom părăsi basa le
gală și vom căuta a evita îutăritarea fra
ților magbiatl prin una ținută duștnăuosă, 
din contră vom căuta a-i câștiga pe partea 
nbstră, căci după firea omenescă numai așa 
putem spera a aj'unge ia înțelegere, care 
atitudine o numescl altcum eu, o trufiă ne- 
obiclnuită Românului, de „sărutarea var- 
geiu ; am indigitat, că atacul îndreptat con
tra serbării mileniului merge prea departe 
și de aceea, căci vatămă pre întreg popo
rul maghiar în simțul seu de pietate, șt nu 
lovesce numai în guvern ori una partidă 
seu numai în jurnaliștii cu cari vă luptați 
de regulă, de aceea e una prooedere ou 
totul greșită. Am indigitat în fine, că după 
convingerea nbstră tote jurstănle politice 
arată necesitatea întrunirei Românilor și 
Maghiarilor pentru asigurarea viitorului 
față de norii ce se ridică, prin urmare tre- 
bue căutat pe amendoue părțile a încun- 
jura oât numai e posibil tot ce nasoe seu 
nutresee înstrăinare și urgiă între aceste 
două elemente.

Și acum 41C eu> puneți mâna pe 
inimă frate, bre după cele întâmplate dela 
dechiarațiunea nbstră încoce, nu avem noi 
drept? bre nu era mai consult chiar d n 

interes special româneso de a nu păși în 
contra serbărei mileniului?

Nu ai vătjut, că s’a întâmplat, ce nu 
s’a mai pomenit în istoria Ungariei, ca 
curtea preaînaltă întrâgă, Majestățile Lor 
cu 17 ArchiducI și Archiducese, așa-dâră 
cu toți membri dinastiei prâînalte, cari n’au 
fost împedecațl prin vr’un morb, au luat 
parte la solemnitățile milenari, la deschi
dere și la serviciul dumnecjeesc („Te Deum“) 
desvoltând una pompă extra-ordinară ! că 
întregul corp diplomatic, chiar și ambasa- 
dorele României, a luat parte la acâstă 
serbare, că toți capii statelor europene au 
felicitat pe Majestățile Lor la acele.

N’ai văcjut, că Sașii ostentativ pârti
ei pâză la aceste sărbători, nu numai în ca
pitala Budapesta, ci și în provinoiă, soiind 
folosi momentul potrivit de-a câștiga sim
patia și încrederea Maghiarilor, ce și-au și 
câștigat’o, măcar că pe la înoeputul erei 
constituționale ei erau cei mai urgisiți. Dela 
frații Sași, cari duo rol în politică mai de 
mult decât noi și au inteligență de cultură 
înaltă, am pută învăța mult. Asemenea au 
participat Croații, apoi fruntașii și clerul 
șerb, cum și mare parte a poporului lor, 
chiar și singur sântul Papă dela Roma a 
felicitat pe frații Maghiari la aeâsta serbă- 
tore, cjicend în enoiclica sa: că doresce să 
iee parte Ja serbarea milenară toți fiii pa
triei însuflețindu-i pe toți aceeași iubire 
cătră patriă.

N’ai vedut, că toți episcopii români 
au dispus prin circulare ținerea acestor 
serbări, și, cari n’au fost î.npedeoați prin 
botă au participat la acele cum și poporul 
român în multe părți. Maiestatea Sa împă
ratul și Regele apostolic a intonat față de 
prelații noștri, cari s’au presentat, bucuria 
sa, că s’au înfățișat la aceste sSrbări. 6re 
bine e a-1 svătui pe poporul român la una 
ditecțiune contrară de aceea, care o aprobă 
atât de apriat Impărătul și Regele nostru, 
părintele bun al tuturor poporelor sale? 
Ore e bine a’l aduce în contrast și cu capii 
bisericei sale?

Inzadar vor foile nostre oposiționall 
să mă presinte ca pe un păcătos, carele 
singur are cutezanța a recomanda partici
parea, etă că nu stau singur, ci mulți sunt 
de astă părere, cum arată faptele.

Nu lipsa de iubire cătră naționalitatea 
nostră română, nu impunere ori influința 
din afară ne-a condus la dechiarațiunea 
combătută de foile române oposiționale, ci 
convingerea, oă chiar în interesul români- 
mei din tbte punotele de vedere e necesar 
să participeze și Românii la aoeste serbări, 
să iolosbscă și momentul acest solemn spre 
apropiere.

E în interesul oomun al patriei a 
căuta apropierea și înțelegerea între ele
mentul maghiar și român, la care nu se 
pdte ajunge mol când dâoă nu vom căuta 
a apuca firele, ce ne conduc la înțelegere, 
ci luându-ne după defecte administraționali, 
după escesele unora seu altora, după vor
bele unor șoviniști, unor foi, din acele 
voim să judecăm ținta politică și convin

gerea unui popor întreg, și ne îndeoărtăm, 
înstrăinăm de acela, fără a căruia concurs nu 
putem reuși.

Să ocupăm terenul dat prin oonstitu- 
țiune, să conlucrăm der pe oale legală a 
o desvolta în spirit lioeral, spre a lărgi 
drepturile de cari e lipsă pentru validitare 
mai deplină, anume spre a reforma legea 
electorală, să căutăm a conlucra la refor
marea reap, perfecționarea administrațiunei 
politice și să sbioiuim din locurile compe
tente abusurile, unde se arată, der nu în 
articol! veninoși priu gazete, în cari apoi 
apuoând [deasupra amărăciunea nu odată 
se lovesoe în țintele și interesele mai ’nalte 
de stat, de oarl n’ar trebui să ne uităm nici 
în lupta cea mai înverșunată.

Elementul român e recunoscut din 
partea bărbaților de stat ca un factor de 
considerat atât în p'itriă, cât și afară de 
aoeea în politioa europână orientală, de un 
faotor însă, care numai.în legătură cu ele
mentul maghiar îșl are însemnătatea sa ; 
căutațl împrejur și veți vedea, că precum 
poporale, cari au interese și aspirațiunl con
trarie de ale nbstre sunt aceleași față de 
Maghiari, cât și față de noi, așa și factorii 
politicei mai însemnați, resp. și poporele, 
de a căror simpathiă ne buourăm, sunttot- 
dată și amicii Maghiarilor; de sine urmâză 
de aiol că nu ne putem validita alt-cum 
decât dâcă urmăm în poiitioă acea direo- 
țiune, care ue faoe posibilă oonlucrarea ou 
frații Maghiari, dâeă căutăm a ajunge la 
una bună înțelegere cu denșii, trebue der 
să căutăm a obli oalea acesteia, atunci 
punem a bună semă cea mai bună basă 
pentru un viitor fericit atât al patriei oât 
și al poporului nostru.

Cred, că doră nici nu va trece timp 
așa de lung păuă când ne vom putea în
tâlni mulți într’o acțiune mai însemnată 
spre acest scop ; evenimentele iutrevenite 
dela 1881 încoce. în conglăsuire cu cele 
sus espuse, vă vor fi convins, că programa 
din 1881 e greșită, și formâză una mare 
pedecă a înțelegerii. Pe basa aceleia lup
tând de decenii du a-țl putut ajunge 
la nici un lesultat, trebue deră negreșit 
schimbată.

Că n’arn reușit nici noi, cei cu pro
grama din 1884, la acesta au conlucrat 
mai multe cause espuse în dechiaratiunea 
mea din 30 August 1892, apoi și oonstela- 
țiunile politice nefavoritore, ce au între- 
venit mai târdiu, însă nu ni-se pdte faoe 
imputare seriosă chiar din aoeea parte, 
care a comis tot ce e posibil de a ne pa- 
ralisa și disoredita.

Ce s’atinge de modul scrierei nume
lui meu, ce alt-cum cred, că nu stă în le
gătură strînsă cu dechiarațiunea nbstră, te 
asigur, că nu-inl scriu numele altcum, 
decât cum l’am erecțit dela părintele meu, 
și cum sună tbte dooumentele nostre ofi- 
cibse matriculare.

Scii bine că „u“ oel mut, ce s’a fost in
trodus oam dela 1860 încoce, pre basa 
gramaticei lui Cipariu și a altora, în orto
grafia română la tbte cuvintele, cari se 

fineso cu un consonant, s’a scos âră din 
us, ce arată și ortografia folosită în pre- 
țuiM-vă fbiă, din aoeea dâră, că nu-’l fo
losesc nici eu acum, precum nu l’au fo
losit nici bătrâni’, nu se pote face nici una 
deducțiune, la care se vede a ținti apos
trofarea nefolosirei, că dbr ași fi voit prin 
aoesta a-ml denega ori ascunde originea 
mea română.

Fiind-că atingi și denumirea mea 
de membru al casei magnaților, ce s’a în
tâmplat încă la anul 1887, văcfend că ești 
în rătăcire despre procedere la denumire, 
trebue să observ, că la facerea aceleia 
magnații nu au nici una încurgere directă; 
ministeriul nu-i întrâbă pe cine să propună 
MajestățiI Sale spre denumire, ci îșl face 
propunerea sa pe basa legei din 1886 art. 
VII. a căruia § 5 dispune: „membri pe 
viață ai casei de sus devin aceia, pe cari 
îi denumesce Majestatea Sa Regele dintre 
toți civii de stat ai coronei sântului Ștefan 
la propunerea consiliului ministerial cu 
acel scop, că prin acesta să remunereze 
meritele, și să se amplifice autoritatea ca
sei de sus“.

Intre membri casei magnaților nu afli 
partide strict grupate, ca și în dieta țării, 
ci fiind tot omeni independenți, fiă-care 
după vederile sale ia posițiă față de ces- 
tiunile mai mari unde se arată necesitatea 
de-a da sprijin, ori de-a opune vre unei 
acțiuni a guvernului său a modifica con
clusele casei ablegaților; de una înrîurire 
asupra unui seu altui membru în așa grad, 
cât acela să se vadă moralicesce silit 
a lucra contra convingerei sale, nu e 
vorba.

Altcum te asigur, și cred că acesta 
îți va căde bine, că între magnați cum și 
în casa ablegaților cunosc mal mulți băr
bați escelenți, cari doresc sincer împăcarea 
deplină a elementului român, și că dechia
rațiunea nostră a făcut cea mai bună im- 
presiune în cercurile maghiare, ba nu unul 
dintre cei mai eminențl bărbați de stat ne-a 
felicitat la aceea, ce pote că la prima ve
dere nu’țl va căde bine și ni-o vei socoti 
de una împrejurare agravătore pentru noi, 
că adecă am fi cedat pre mult și de aceea 
a aflat primire bună, dar’ cugetând mal 
afund ar trebui se’țl placă totu-și din acel 
punct de vedere, că arată consimțirea cu 
tendința seriosă de împăcare.

In privința căsătoriei civile, în fine, 
la care văd că țiutesci, când dicl că votez 
legi contra nâmului și bisericii mele, ob
serv aici pe scurt, pănă când voi pute a 
răspunde odată mai pe larg, că acusa nu 
e întemeiată; instituțiunea acâsta să pri
vesce astădl de un postulat al statului mo
dern și e introdusă în tbte statele apusene, 
ba chiar și în România, unde a bună semă 
n’au întrodus’o să nimicescă ori slăbâscă 
pe Români, ori biserica gr. orientală.

Cu totă stima fiind
Dr. Iosif Gali.

puns cu sulița de un ostaș român, cădu 
călare de pe pod cu atâta repediciune, în
cât lovindu-se de pod, îșl pierdu doi dinți 
ce singuri mai avea în gura lui.

Un admirator al acelor timpuri ne 
spune ’n versurile sale:

Aci spre libertate strămoșii se luptară, 
Și pân’ la picătură al lor sânge vărsară, 
De care aburâză pământul pănă acum; 
Pe cer mărețul sore și luna ’ntunecosă, 
Vădutu-i-a în taberl și ’n lupta sângerosă, 
Printre vrăjmași în droie făcendu-șl liber 

[drum.
Istoricii spun, că Neajlovul a curs în 

timp de 2 dile apă roșiă amestecată cu 
sângele versat în acea di.

Românii se întorseră triumfători în 
tabăra lor, încărcațl cu multe munițiunl 
luate de la Turci, între cari și stc-gul cel 
verde și sfânt al prorocului Mahomet.

Turcii erau fugăriți și prăpădiți, în
cât, când creștinii luară mai târdiu ofen
siva, Turcii nu mai cutezară a-se mai mă
sura cu Românii și nu se credură în sigu

ranță decât puind mai repede Dunărea în
tre denșii și îngrozitorii lor vrăjmași.

După aceea Mihaiii hotărî a se re
trage cătră munți pănă îi va veni ajutorul 
întreg al Transilvaniei și Moldovei, îșl tri
mese familia întregă la Sibiiu, âr el cu oș
tirea se retrase la C. Lung, cetatea lui Ne
gru Vodă.

Măreța luptă de la Gălugărenl ne-a 
lăsat nouă cea mai mare libertate de care 
ne bucurăm astăcli.

Românul este lăsat de la natură, ca 
el să-și apere cu sânțeniă moșia moștenită 
de la strămoși cu valuri de sânge. Româ
nul, care nu desvoltă tbte puterile, totă 
energia întru a apăra și a cultiva arborele 
românismului, nu este Român; unul ca acela 
nu pote să aibă inimă și suflet românesc, 
mai bine să-și smulgă inima din piept și 
se o calce în picibre.

înainte mamele române legănau pe 
copiii lor și le cântau ast-fel:

„Taci tu, dragul maichii mic,
CrescI și fă-te un voinic, 
Ca să scapi pe frații tăi

De tirani și de călăi;
Să-ți scapi vechia ta moșiă
De streini și de robiă!“

E. E.

Lupul păcălit.
Poveste de pe la Gherla.

Ție-1 Dumnedeu pe moșu-meu, că multe 
de tbte ne povestesce, de-țl face creerul 
apă și capul călindar, te face să rid! și âr 
să ridl, de gândesc!, că ești în împărăția 
rîsului, — vorba ceea!

Amu ci-că era odată într’un sat un 
om sărac. El n’avea altă avere, numai o 
scrofă hitionă, un berbece rău și o iâpă 
deșelată și dogă de grasă, de puteai fără 
pic de greș să-i numeri costele cale de 
trei poște.

Le-a vărat el cum a putut; mai le-a 
țipat în ciurdă, mai le-a' mânat la pășune 
și le-a îngrijit, mai una, mai alta... scițl 
cum face un om năcăjit!

Deră dela o vreme s’a apropiat fri
gul și ierna. Omul nosțru, despre care ui

tasem să ve spun, că era un pic leneș, peste 
vâră nu și-a fost adunat nutreț, cu ce se 
le potă ierna.

Umblând el prin sat, în sus și ’n jos, 
a audit, că unii dintre omeni îșl iernâză 
vitele la munte.

Hm! mei — gândesce el —- îmi stă 
capul să duc și pe-a mele la munte!

Și-și mai bate el capul: că ba le-a 
duce, ba nu le-a duce. Mai pe urmă totuși 
se hotăresce, că dău el le-a duce, „că dbr 
cum îngrijesce muntele de vitele altuia, și 
de-a lui a îngriji!11

Dimineța următore, pe la răsărit de 
sore, a fost călcat mai o poștă de loc cu. 
ele!

Și când ajunse la munte, lăsă la pola 
muntelui scrbfa, dicendu-i: „Aici se ier- 
neză porcii, rămâi aici, mancă și te hră- 
nesce, eră la Sângiorz vină acasă grasă, 
frumosă și cu 12 purcei după tine“. Mer
gând mai la deal ișl lăsa berbecele, dicen
du-i: „Aici se iernâză oile, rămâi aici, 
mâncă și te hrănesce, eră la Sângiorz vină 
acasă gras, frumos și cu o lână pănă ’n
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Societatea ..Dacia Traiană44 din Bu- 
curesol, după, oum se scie, a arangiat în 
cjiua de 2 Maiă v. o., ou ooasiunea aniver
sarei luptei dela Călugăreai, o procesiune 
la Crucea-de-Piatra (Călugăreai) pentru a 
depune o coronă la pioidrele crucii ridi
cate în acea lunoă, ilustrată de mai ele 
Domn român Mihaiă Viteazul. Tot ou acea 
ooasiune amintita societate a edat și un 
număr festiv, întitulat „OălugărenI44, care 
pe pagina piimă porta portretul lui Mi- 
haiă, făcut la Praga în 1601, de pe natură, 
de oătră Aegidius Sadeler, sculptor al Ma
iestății Sale împăratului, căruia ’i l’a de- 
dioat. împrejurul portretului sunt scrise în 
latinesoe cuvintele: „Mihaiu-Vodă, Domn 
al Țerii-românesci, mare ’n fericire și în res
triște, și intr’una și intr’alta cu același curaj* . 
Er de desubtul acestui portret s’au aflat 
sorise câte-va versuri latinesol, în cari se 
flioe între a'tele despre marele viteaz Mi 
haiu : „ ..pentru mântuirea ferii sale și pe sine 
se jertfcsce: merge înainte fără temere, chiar 
decă s’ar împotrivi tote puterile iadului; prin 
faptele sale întrece și plăsmuirile poetice*.  
Numărul festiv edat de societatea „ Dacia 
Traiană44 este in total forte interesant, do
vadă și foiletonul nostru de adl „Lupta dela 
Călugărenl*,  pe care o reproducem din acest 
număr festiv. Amintim cu acâstă ooasiune, 
că societatea „Daoia Traiană* 4 s’a înființat 
în Iunie 1894, având oa scop principal cul
tura fisioă și națională prin cultivarea eser- 
cițiilor de arme, a oântecelor naționale, a 
joourilor eroice etc. Președinte al aoestei 
nobile societăți e d-1 G. O. Gârbea, er vice
președinte d-1 prof. Dr. Elefter eseu, bine 
cunoscut cetitorilor noștri și din mult pre
țuitele scrieri bigienice, ce d-sa le publici 
în foia nostră.

—o—
Nou episcop gr. cat. Sub titlul acesta 

„K.olossvâr*  de ac].' publică o telegramă din 
Budapesta, în care se dice, că preotul mi
litar Teodor David va fi numit episcop 
greeo-catclic la Lugoș.

Tricolor pe inormentul un*  i fete. 
Din Clușiu ni-se scrie cu data 4 Iunie n. 
c.: AstădI s’a înmormântat aici tînăra d-șoră 
Amalia Boșiescu. La înmormântare a luat 
parte totă inteligența română. Cântările 
funebrale le-au esecutat spre admirarea tu
turor mai mulțl d-nl teologi din seminariul 
Aradului. Nu putem să nu amintim, că 
prin pierderea acestei tinere, a pierdut na
țiunea o adevărată fiică română; chiar și 
înainte de morte a rugat familia să-i pro
cure un tricolor pe morment, dicend, că as- 
tăcfi fiicele române numai acolo îl poț păstra 
neconturbat. Fiă-i țărîna ușoră și memoria 
neuitată 1 lustus.

—o—

Foc „milenar44 în Brașov. Cu cetină, 
smolă și vitriol, dăruite de fabricantul de 
petrol din loc, Dr. Otroban, se va ilumina 
de sără vârful „Tâmpei14 și celelalte dâlurl 

din jurul Brașovului. Ca să nu credă cine
va, că aoel foc de pe „Tâmpa44 este vre-un 
semn neourat, spunem, că prin acel foc se 
semnâză, după oum aflăm, ceremonia pu- 
nerei pietrei fundamentale a monumentului 
„milenar44 pe vârful „Tâmpei.44 Pe lângă ilu
minații vor mai urma și alte tămbălăurl 
milenare. La lumina acelui foc, poporul va 
pute bine ceti, în libelele de dare, peroen- 
tele încărcate pe spinarea lui fără nici o 
milă, de cătră puternicii milenari.

— o—
Contra „partidei poporale44. Ieri s’a 

ținut în Felegyhaza o mare adunare a 
„partidei poporale44 catolice. Erau de fată 
pesta 15,000 dmenl. Când contele Ferdi
nand Zichy voi să vorbesoă, muițimea în
cepu să fluere și să strige „abzug14, așa 
că contele Zichy abia a putut să-și con
tinue cuvântarea. Când el voi se ia din 
nou cuvântul mulțimea striga: „Jos ou 
conducătorul musoăleso!44 — „Ce caută 
aici?44 — „Mergi acasă!44 Iu situația cea 
mai amenințătdre, polițiști călări împrăs- 
ciară mulțimea. In fine, Zichy cu ai săi 
numai sub scutul polițiștilor au putut să 
mergă la gară, — Foile guvernului nu mai 
pot de bucuria, că lui Zichy i-s’a întâm
plat aoestă neplăcere „milenară".

—o—
Cursul suplemeutar de limba ma

ghiară pentru învățătorii Germani și Ro- 
mâni, cari în în,elesul legii dela 1879 tre- 
bue să aibă diplomă din studiul limbei ma
ghiare, — se va deschide anul acesta la 
25 Iunie în Christurul-săcuesc. La acest curs 
pentru a face esamen din limba maghiară, 
se pot presenta numai învățătorii, oarl și-au 
luat diplome înainte de 1882.

—o —
Concert în Alba-iulia. Duminecă în 

2 (14) Iunie c. se va da îu sala otelului 
„Hungaria44 din Alba-Julia un mare și 
frumos concert romaneso din partea Beu- 
munei române de musică din Sibiiu, sub 
conducerea d-lui George Dima. Inoeputul 
la 8 ore sera. Intrarea: de personă 1 fl. 
50 cr. Băeții prețul de jumătate; galena 
50 cr. După concert dans. Venitul e des
tinat pentru un scop de binefacere.

—o—
Ruși espnlsați din Germania. De un 

timp înedee guvernul german espulsâză o 
mulțime de supuși ruși. S’a întâmplat chiar 
și aceea, că au fost espulsațl Ruși, oarl de 
mai mulțl ani se așeZaseră în Germania, și 
purtau comerciii onest.

—o—
Imperatul Wilhelm II al Germaniei 

a primit să fiă nașul fiiului nou născut al 
contelui Wilhelm Bismark.

—o —
Cadavrul unui brav general. Depeșl 

sosite din Massauah anunță, că cadavrul 
generalului Dabormida, care s’a luptat cu 
multă vitejiă în lupta crâncenă ce-au avut’o 
la Adua Italienii ou Abissinienii, s’a aflat 
în apropiarea câmpului de luptă dela Adua, 
și cu tote că era de tot schimonosit, s’a 
recunoscut după insigniile militare și după 

obiectele, ce le avuse nennrooitul general 
la sine.

— o —
Serbările din Moscva. In 4 Iunie pă- 

rechia imperială rusâsoă a visitat primăria 
orașului Mosova, un^e era așteptată de 
14,000 școlari, cari au aclamat’o în mod 
călduros. De pe ferestrile tuturor caselor 
copiii aruncau flori în drumul Țarului și 
Țarinei. Șeful municipalității a anunțat, că 
acest corp a hotărît să construâscă o in
firmerie pentru 2000 persone, iu amintirea 
încoronării Țarului. împăratul a răspuns 
prin cuvinte de mulțămirl. Sera a fost un 
mare prânej la ambasadorul englezesc, apoi 
bal mare la Kremlin.

—o—
0 întâmplare îngrozitore. Copiii de 

scolă din mai multe sate germane, înveoi- 
nate cu oapitala Berlin, împreună cu mai 
mulțl preoți și învățători se îmbarcară în- 
tr’un vapor mai mic de pe laoul Cremonn, 
pentru-ca să facă o escursiune. Mașinistul 
vaporului declară la mijlocul laoului, că nu 
voiesce să mergă mai departe, și conducă
torii copiilor făcură, spre grdza lor, desco
perirea, că mașinistul desfăcuse tote srofu- 
rile mașinei și le unse cu gaz, cu scopul 
oa să arunoe vaporul în aer. Cum se află 
mai târrjiu, mașinistul voi să-și rasbune 
pentru că i-se abdisese postul. Iși pote în
chipui orl-oiue groza oe-i apucă pe toți pa
sagerii. Copiii începură 3 plânge, a striga 
și a se văera, și o parte dintre ei voiau să 
se arunce în lac, crecjend, că așa vor soăpa 
mai ușor de mortea sigură, ce-i aștepta pe 
toți. Intr’aceea însă unui forestier, care 
încă se afla între pasageri, îi veni o ideă 
fericită. El aruncă adecă o funiă ou laț 
spre mașinist, chiar in momentul când 
acesta era gata să-și esecute planul infernal, 
îl trase la sine, îl aruncă la pământ și îi 
legă manile și picibrele. Vaporul nu putea 
merge mai departe și astfel fu tras cu 
funii la țărmuri. Bestialul mașinist de sigur 
va fi pedepsit amesurat faptei diavolesc!, 
pe oare intenționase s’o săverșescă.

—o—
Turburăr! în apropiarea Romei. 

Alaltăerl după arnedl se arangiâ în vila 
Corsini, de lângă Roma, o mare serbare 
poporală în amintirea lui Garibaldi, eroul 
libertății. După finirea serbărei poliția in
terzise socialiștilor de-a intra cu stegul lor 
în Roma, din oare oausă se iscă o ciocnire 
vehementă, și mai mulțl polițiști au fost 
greu răniți.

- n

Logodnă. D-1 Vasilie D. Barbat din 
Satulung (Săcele) s’a logodit cu d-ra Maria
1. Moldovan, din Baclfalău. — Fiă în ceas 
ou noroo.

—o —
Musică orășendscă va da mâne, Du

minecă în 7 o., un conoert în otelul „La 
pomul verde44. Programul ales și bogat cu
prinde între altele și următdrele piese: Su
venir de Mehadia, fantasia de Klein ; Cor 
din Lohengrin de Wagner; și Pas des 
fleurs de Naila Delibes.

Ospeții, cari vin Ia Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu Ziua> costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la Z’-

Dr. VUIA, medic de băi,
a sosit la băile Ilerculane (Mehadia).

Esamene la sate.
Boz, Maiti 1896.

Io comuna Boz din protopopiatul Se
beșului săsesc s’a ținut esamenul în 28 
Apr. n. sub presidiul M. O. D-n, Alesan- 
dru Dobresou. Esamenul a fost stiălucit, 
oum rar mai poți vede la sate. Meritul 
este al d-lui învățător Recu Lupescu, care 
de doi ani, de oând funoționeză îu comuna 
nostră, ou zel neobosit a lucrat pentru pro- 
poveduirea sciinței și înaintarea națiunei 
nostre.

Esamenul s’a început la orele 8*/ 2 a. 
m. și a durat pănă la 11V2. îndată la în
ceput s’a cântat „hnperate ceresc44, cor în 
două voci, după care a urmat în rând fiă- 
care obieot de învățământ. După fiă-care 
obiect urma oâre-o declamațiune bine alesă 
și predată de elevi cu dibăciă neașteptată. 
Dialogurile „Tatăl și fitul14, „Măridra și 
Eiisabeta44 încă au fost fdrte bine predate. 
După declamații urma câte-o poes'ă cân
tată uaisono seu în două voci, pe oarl au- 
Zindu-le, te făceau vrând nevrend să ad
miri hărnicia bravului învățător.

Mai mult decât tote m’au bucurat cu- 
noscințele elevilor din grădinărit (împăr
țirea grădinei în table etc.) și din indus
tria de casă (împletitul cu nuele etc.) cari 
spre cea mai mare daună a poporului nu 
se propun în școlele nostre, ba mulțl în
vățători sunt deprinși în aoestea, și totuși 
nu le propun.

In fine gimnastica s’a ținut în ourtea 
șcdlei și a făcut asemenea mare sensațiă 
publicului întreg, văZând, cât de frumos 
făoeau micii școlari, la tactul d-lui învă
țător, întorsăturile cu capul, oorpul întreg, 
marșul înainte, cotitul și contra-marșul. 
Gimnastioa s’a sfârșit prin marșul încolă- 
oit, prin care fetițele în cea mai frumdsă 
ordine au făcut un cere in jurul învăță
torului, âr în jurul fetițelor băeții, cari cu 
toții la un semn dat au oântat două poesii 
frumose în două voci.

La urmă M. O. D-n protopop a ținut 
o vorbire, arătâodu-șl mulțămita sa adâncă 
și îndemnând pe popor să se silescă din 
tote puterile pentru a-șl clădi o școlă co- 
răspunZătore întru tote. Să nu-i pară rău 
poporului de jertfele aduse pentru ședlă,

pământ după tine!14 După aceea mere mai 
la deal și pe vârful muntelui, unde bate 
vântul mai pogan, lasă iepa și îi dice: 
„Aici se ierneză caii, rămâi aici, mâncă 
și te hrănesce, âră la Sângiorz vină acasă 
grasă, frumdsă și cu un mânz, tot sărind, 
după tine!44 Omul apoi mere acasă, lăsân- 
du-șl vitele în paza muntelui.

Hei! d’apoi scițl, că la munte nu-i 
în sat, c’acolo umblă bidiganiele, ca pu
recii pe câni!

Nu trece o săptămână și numai ce la 
scrofă îșl și arată cinstita față un lup. Se 
dă lupul la ea, mirosă încoce, mirosă încolo, 
și o mirosă cu totul, dâcă nu spunea scrofa: 
„Ei, ei! măi lupule! precum bag eu de 
semă, ești mai prost decât Miedă-nopte!... 
Amu vrei tu se mă mâncl? Ce vei mânca 
din mine! 16n așteptă păna cole la primă
vară ; pănă atuncia nu-i o lume și nici răb
darea nu-i pe bani. Atunci oifi fi grasă, 
frumosă și oiO. avea doi-spre-dece purcei. 
Numai din purcei de câte-orl ti-i putea să
tura, d’apoi din mine?44

— „Bine, numai să sci, că la primă

vară îs aci! Pănă atunci oifi mai găzdăli 
io prin alte locuri... Așa-dără noroc bun 
la d-ta și... să te aflu cum ai dis44.

— „Noroc și sănătate să nu-țl dee 
Dumnedeu și să mergi în nepace cumetre!44

Și mere el la meșterit mai încolo 
și cam la o pușcătură de loc dă de un 
berbece; și nici una, nici alta, voia să-l 
pape, căci era flămând al dracului.

Da și pe aiesta tot așa l’a mâncat, 
ca pe scrofă.

Mai merge el, cât mai merge, și ecă- 
mi-te dă de-o idpă! Oil a fost pănă amu, 
ori ba, der sciu, că amu era flămând, de 
nu-șl vedea capul. Insă n’o mers mai să
tul dela iepă, căci și cu ea tot așa a pățit, 
ca și cu berbecele și cu scrdfa!

•
Primăvara, înainte de Sângiorz, scrofa 

era grasă, frumosă și avea 12 purcei fru
moși, numai ca ei; berbecele încă era 
gras, frumos și avea o lână ca 'de mătasă, 
care ajungea pănă ’n pământ; iepa erășl 
era grasă, frumosă și avea un mânz de 
să-i câți părechea!

Fiind numai o Zi două pănă la Sân
giorz, se gătară să mergă acasă, când ce 
să vadă? Văd cole un lup, ca fusul de gras, 
prietenul lor de astă tomnă, care, pe semne, 
nu-șl uitase cuvântul. Mă rog! dor era vorbă 
de unsuriță de uns — buzele!

Cum vine la scrofă, cum se dă după 
purcei. Der scrofa eu minte, îndată îi sare 
înainte și îi dice:

— „Măi! măi! ești mai rău decât pă
gânii ! Nu te temi, că ți-s’or opri în găi
tan, nefiind botezați? —Hai cdle la moră 
să-i botezăm, și apoi mâncă-i de mine cu 
mă-ta!“

Lupul se învoiesce, apoi merg la o 
moră din apropiere la botez.

— „En poftim, dise scrofa cătră lup, 
de încalecă colea pe punte și-ți cască gura! 
Io oiîî boteza câte-un purcel și l’oiîi svîrli 
în gura ta! Bine a fi?44

— „Tocmai pe placul meu ai nimerit’o, 
numai mă tem să nu mi-te grăbescl cu svâr- 
litul, să mă înnec cu ei!44

— „Nu-s io dor așa de păgână să fac 
cuiva pacoste cu voia!44

Lupul, încreZându-se în ea, cât ai bate 
în pălml mi-se așeZă pe punte și cască o 
guriță cât Ziua de ieri, de toți purceii d’o- 
dată ar fi încăput pe găitanul lui!

Scrofa, umblând să prindă câte-un 
purcel să-l boteze, răstornă puntea! Lupul 
huzdup în apă și hai pe sub jilipurl în jos, 
de unde scapă mai mult mort, decât viu! 
Pănă atunci scrofa merge acasă, întocmai 
după cum îi poruncise stăpânu-s’o.

Cum îșl vine lupul în fire se și ia la 
berbece.

— „Văd, că ești năcăjit, ca vai de ca
pul tău, îi Zice berbecele; de aceea nu 
vreu să te amăresc mai tare, rugându-mă, 
ci te pune cole în gropă, întdree-te cu fața 
cătră munte și-ți cască gura! Apoi las, că 
fac eu, cum a fi mai bine!14

Lupul nu face nimica, ci se ciuciu- 
lesce cdle în giopă cu o gură cât o șură, 
căscată. Berbecele, dela deal, îșl dă un pic 
repede aerul cătră lup și îl lovesce cu cor
nele peste cap, de merge tot „de a capra 
popii44 pe costă ’n jos, și pănă să se tre- 
Zdscă din amețelă, ia-1 de ai de unde! Ber- 
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oăcl șcâla este chezeșia ferieirei copiilor 
și a viitorului națiunei nostre.

Cu aoâstă vorbire a D-lui protopop 
s’a încheiat esamenul. Bozenii pot să fia 
în adevăr mulțămițl ou progresul făcut de 
dl învățător, ca și care Domne bine ar 
mai sta națiunei nostre să potă ave cât 
de rnulțl. loan MicJea,

preot gr. cat.

Cine s’a făcut vendetorul sângelui seu?

In numărul de Duminecă dela 12 (24) 
Main al „Gazetei Trans. “ s’a publicat o 
■corespondență din comuna Cetea, în care | 
s’a cjis, că în cjiua de 10 Maifi n., cu oca- 
-siunea slujbei pentru mileniu, primarul de- 
acolo Ioan Sava a trimis câțl-va jurați ai 
săi la biserica română gr. cat. „ca se spio
neze, nu cumva preotul Raica prin vre-o 
cuvântare va căuta să răstorne statul ma
ghiar “, și că in urma acâsta d-1 preot Raica 
.a și fost acusat pentru „agitațiă14 etc.

D-1 primar Ioan Sava ne trimite acum 
•o întâmpinare, în care spune, că învinovă
țirea, ce ’i se face d-sale, e cu desăvîrșire 
neîntemeiată. Etă ce dice d-sa:

„Nicl-odată nu mi-am urît neamul, nu 
mi-am defăimat numele meu de Român, 
ba pot afirma cu totă eonsciința mea cu
rată, că chiar numai unde mi-s’a dat oca- 
siune, am dat dinarul meu spre scopuri cul
turale și naționale românescl; acâstă a mea 
afirmare o întăresc toți, câți mă cunosc 
personal14.

Spune apoi, că jurații au mers la bi
serică, fiind-că primăriile au avut poruncă 
de sus, ca se mârgă. Că pe .jurați i-ar fi 
tractat cu beutură „pentru învingerea stră
lucită14, nu-i adevărat, dice d-1 Sava, de- 
orece d-sa ține ospătăriă în diferite odăi 
ale sale, și cei ce merg să bea, pe punga 
lor bău. Nicl-odată n’a umblat cu gândul, 
de-a delătura pe preotul Raica din Cetea, 
căci cu postul de paroch la 40 familii nu 
;pote crede nimeni, că ar vre doră să-și fe- 
ricâscă vre-un fiu. Dâcă d-1 Raica ar cer
ceta bine, s’ar pute convinge, că tot acel 
parochian al d-sale l'a arătat gendarmeriei, 
■care a făcut arătare contra d-sale și la 
Blașiu. După acestea dice d-1 primar Sava:

„In diua de 10 Mafii după săvârșirea 
■sf. slujbe, au venit la mine gendarmii pu- 
nendu-ml întrebarea: „Ce este din nou?“ 
Am răspuns: „Nimic, pace și liniște11, și cu 
acestea s’au depărtat dela mine. Sera la 6 
ore vin din nou ou o scrisore, în care era 
deja scris, ce a vorbit preotul Raica. Că 
cine și unde li-s’a predat scrisorea, nu sciu, 
precum nici acea nu am sciut, că judele 
investigator va veni în Cetea... Mai amin
tesc și aceea, că conform ordinului oficiu
lui vice-șpanal, notarul cercual a fost înda
torat a raporta despre decursul dilei de 10 
Maiii, și tot spre dovedirea nevinovăției 
mele servescă, că acel raport s’a înaintat 
numai în 20 Mafii e. c., prin urmare după 
ce a premers investigarea, deci dâră nici 
nu mi-se pote atriLui nimic din totă afa
cerea14.

becele merge acasă gras, frumos și cu o 
lână ca de mătasă.

Cam peste vre-o trei câsurl, de nu 
mai bine, se mai deștâptă lupul, și fiind-că 
nu-șl vedea capul de fome, se duce oblu 
la iâpă pe vârful muntelui, unde era gata 
să îmbuce pe iâpă cu mânz cu tot, dâcă 
.nu-1 opria iâpa clicându-i:

— „Ho! mă, ho ! că am să-ți spun ceva 
mai bun: Tocmai în săptămâna trecută 
ni-a murit birăul, vino cu mine în sat și 
jur pe talpa iadului, că pe tine te aleg 
birău!14 Și îi mai zăngănesce câte-va la 
■ureche, de face pe lup să se învoiâscă.

Ajungând în sat, omenii, fiind sânta 
Duminecă, tocmai eșiau din biserică și cum 
-văd pe lup, încep a striga de gândeai, că 
piere lumea.

— „Da de ce strigă omenii?14 (jise lupul 
cătră iepă?

— „D’apoi, prost mai poți fi, Țise iâpa, 
nu vedl, că vrâu să te alâgă pe tine birău?14

Și avea drept iepa, căci omenii în
cepură a-1 cinsti câte cu o piâtră ca pumnul

Luăm cu buouriă la cunoscință acâstă 
desvinovățire a d-lui primar loan Sava. Ne 
dore însă mult, că — precum și din acestă 
întâmpinare se pote vede, — totuși un Ro
mân a fost, care a făcut acea arătare mi- 
șelescă în potriva părintelui Raica. Românii 
din Cetea să caute a cunâsce pe acel vân- 
dător și să se ferescă del ca de ciumă!

Alegerea de notar în Satulung.
In 17 (29) Maifi o. s’a săvîrșit în Sa

tulungul Săcelelor alegerea de al 2-lea no
tar. După ce prin asasinarea vrednicului 
notar loan Găvruș, Românii săoelenl au 
pierdut și pe cel din urmă notar român, 
fisolgăbirăul Henter și membrii comunali 
maghiari au promis pe cuvântul lor de onore. 
că cel puțin la postul acesta de al doilea 
notar vor face loc unui candidat român.

Dâr Românii din Satulung, fiindcă 
soiau ce plătesoe cuvântul de „on6re“ al 
consătenilor lor maghiari, nu s’au mulțămit 
ou atât, ci sub oonducerea vlină de zel a 
d-lor preoți Alexă Verzea, V. topea și Ro
mul Verzea s’au organisat și înțeles ast-fel, 
că toți membrii român', dintre cari rnulțl pe
trec prin Dobrogea și alte părți a’e Româ
niei, frnd ch’ămațl prin telegrame, grăbiră 
cu mari jertfe și cheltuell a veni acasă, 
așa că în (jiua alegerei toți cei 23 membri 
români erau la postul lor și toți se purtară 
brav, afară de un ticălos renegat, cu nu
mele Urezu Rez-.o, pe care de-altmintrelea 
toți Românii îl desprețuesc.

Dâr pe lâDgă totă purtarea bravă, 
Românii n’au reușit. Ungurii au dat mâna 
cu Sașii și când a fost li alegere toți au 
votat pentru un candidat al lor, deși unii 
dintre Maghiari numai cu oâte-va ore 
înainte îșl daseră parola de onore, că vor 
vota ou Românii, ori vor vota de loc. 
Aoâsta adecă era „onora44 de Ciangftu, pe 
care Românii au învățat acum a-o ouudsce 
mai bine.

La nereușita Românilor au contribuit 
și apucăturile peste măsură viclene și ti- 
călose ale fisolgăbirăului maghiar, care în 
ajunul alegerei le spuse Românilor, că 
candidații lor aleși, d-nii L. Barcianu, N. 
Fleschin și I. Radu și-au retras candidatura, 
așa că în ultimul moment Românii au fost 
siliți a se concentra pe lângă alt candidat 
al lor. Dâr acâsta și alte multe asemenea 
erau numai nisce apucături viclene ale fi
solgăbirăului. Ce i drept, Fleschin și-a re
tras candidatura, prin ceea ce a dovedit, 
că a fost nevrednic a fi sprijinit de Ro
mâni, dâr ceilalți doi nu și-au (retras’o. 
Etă ce ne scrie în privința acesta d-1 I. 
Radu, care a fost unul din cei trei can
didați dela început:

Zlatna, 3 Iunie n. 1896.
Pentru ilustrarea corespondenței „Ale

gerea de notar în Satulung14 dto 18 (30) 
c. MaiO, apărută în „Gazeta Transilvaniei11 
Nr. 111, mă văd îndemnat a vă ruga, să 
binevoiți a publica, cum că nu am retras 
concursul meu, ci — văzând trăgănarea 
alegerii, și având lipsă urgentă de docu
mente și pentru un alt post, — după șese 
săptămâni am rugat în scris pe d-1 proto- 
pretore Henter Gabor să binevoiâscă a-ml 
estrada documentele fără suplică spre deco- 
piare grabnică pe timp forte scurt și... spre 
mirarea și consternarea mea, „la propria-țl 

și ceva mai măricică și alte tricozenii de 
astea!

Lupului nu-i plăcea ast-fel de cinste, 
ci lăsându-o dracului, se linge cătră pădure, 
unde începuse a urla de năcaz și de fome 
și urlă până în diua de astăzi, când e flă
mând.

Cine scie povestea, spună-o mai de
parte :

Că eu atâta am audit
Și atâta v’am mințit!

Pe alte părți povestea-i asa, că iâpa 
ar fi dis lupului: Bucuros te las să mă mă
nânci, dâr vino mai întâia și-mi ia potco- 
vele, să nu te înnecl cu ele. Și lupul s’a 
dat să-i scotă potcovele, mai întâia dela 
piciorele dinapoi, dâr iâpa numai o copită 
i-a dat peste fălci, de-aoolo a înlemnit și 
nu s’a mai tredit pănă era dusă iâpa acasă 
la stăpân grasă și frumosă și cu mânz 
după ea.

i.

cerere14 („sajât keresâre14) numai decât ca
păt prin poștă documentele cu suplică cu tot 
direct înapoiate.

Poftim ispravă! Cine nu vede deci 
din procedura acâsta forte caracteristică, 
cumcă eu simplu și brusc am fost cu 
multă poftă dat afară peste prag ?!

Sic volo...
Sic transit.
Dâr... sus e Dumnecjeu!

Al D-Vostră devotat
loan Radu, 

v.-notar.

SOIRI ULTIME.
Belgrad, 5 Iunie, Ț)iarul serbase 

„Srbska Zastavau adresâză o rugare 
regelui Alexandru, arătând-i în ea 
chinuirile și mutilările îngrozitore, Ia 
cari sunt eBpuși întemnițații în în
chisorile din Pozarevaț. In rugare se 
4ic între altele următdrele: ,.Majes- 
tate! Noi îndurăm suferințe mai în
grozitore astădb de cum au fost ace
lea cari au făcut pe străbunul Ma- 
jestății Tale Miloș, ca se arboreze 
stegul răscolei contra asupritorilor turci11.

Petersburg, 5 Iunie. In ultimele 
patru cjile, dintre cei răniți cu oca- 
siunea catastrofei dela Moscva, au 
murit 200. S’a pornit cercetare strictă 
pentru a descoperi tote căușele ne
norocitei îngrozitore.

EDUCâTIUNE.

Făget, 20 Maiîî 1896.

Onorată Redacțiune! In 16 Maiii, adecă 
Joi după sărbătorea limbilor, șl-a ținut adu
narea sa ordinară despărțământul Reuniunii 
învățătorilor din tractul protopopesc al Fă
getului în școla română din loc. Ca unul, 
pe care tot-dâuna m’a interesat progresul 
școlelor nostre, n’am putut lipsi dela acâstă 
adunare, care se conduce cu atâta zel din 
partea șefului tractual, ca președinte.

Zelului acestui conducător este de-a 
se mulțămi, că despărțământul acesta pro 
gresâză mereu. Deja acâsta este a treia 
adunare în anul acesta școlar. Au luat 
parte forte rnulțl învățători și preoți, așa 
că numărul celor ce au lipsit, abia a pu
tut fi observat. Țin să amintesc la locul 
acesta, că sunt învățători și de aceia, cari 
n’au luat parte la nici o adunare a despăr
țământului în anul acesta, și cu tote aces
tea competința pentru conferență o chitâză 
regulat, fără să-i mustre eonsciința. Față 
de unii ca aceștia ar fi bine a-se purcede 
mai aspru, și în cas de repețire a li-se de- 
trage competința pentru conferență și a-se 
întrebuința spre alt scop.

Folosul, ce se trage din ast-fel de 
adunări, e nespus de mare chiar și pentru 
cel mai talentat învățător. Numai un în
chipuit pote dice, că el e în stare a folosi 
școlei toț așa de mult și bine, fără a lua 
parte la ast-fel de adunare, ca acela, care 
ia parte regulat și-și întocmesce propune
rile sale după propunerile practice ținute 
în aceste conferențe, căci dor sciut este, 
că „rnulțl, multe pot împreună14. — Aceste 
premițendu-le, să revin la obiect.

După ce P. O. D-n protopresbiter, ca 
președinte, deschide, adunarea, pune la 
ordinea clilei lecțiunea practică din istoria 
universală despre cruciate și folosele lor, 
insinuată de învățătorul provisor din co
muna Bujor, d-1 Trifon Logojan.

Constat dela început, că lecțiunea 
practică a d-lui învățător nu m’a mulțămit 
de loc, măcarcă recunosc, că și-a dat trudă 
spre a-ne da ceva cât se pâte de perfect. 
D-1 învățător nu și-a-înțeles bine tema. In 
timp relativ scurt, ne tractâză 3 expedi- 
țiunl cruciate, firesce în mod trunchiat și 
așa de pe scurt, încât și după o repetiția 
de mai multe-orl mi-a fost peste putință 
a-le reproduce și a-ml rămâne în memoriă. 
Dâr dânsul a fost pregătit a-le enara pe 
tete șepte câte au fosf însă ne obosirăm 
noi, cari eram omeni mari, dâr apoi să fi 

fost copii! Eu așa am înțeles și înțeleg 
tema despre cruciate și folosele lor, că 
după ce învățătorul a propus tote crucia
tele într’un șir lung de lecțiunl practice 
în mai multe săptămâni, desvoltând cuprin
sul lor din tote punctele de vedere, făcân- 
du-1 înțeligibil și potrivit minții elevilor, 
ca un reasumat într’o lecțiune, care ar fi 
fost cea din urmă despre cruciate, ar fi 
espus folosele și desavantagiile, ce le-am 
fcras noi poporele Europei din ast fel de 
cruciate. In erorea acâsta pote cădâ tot în
vățătorul, care nu va ținâ sâmă și nu-șl va 
împărți materialul de propunere pe săp
tămâni.

Ge privesee însă tema, pe care a pre- 
les’o d 1 învățător Trifon Logojan, observ 
în general, că deși istorisirea s’a făcut după 
planul, după care trebue să se facă ori-ce 
temă de istoriă, precum nararea istoriei din 
partea învățătorului, odată ori de mai multe 
ori, apoi nararea istoriei istorisite din par
tea elevilor etc., totuși tema însa-șl a lă 
sat multe de dorit.

Presupunând, că lecțiunea practică a 
fost pentru anul al 5-lea de șcdlă — în 
care an istoria nu se mai propune în mod 
biografic, adecă părți singuratice din fiă- 
care ev, fără legătură între ele, ci ținân- 
du-se sâmă, ca întâmplările să urmeze una 
din alta cam în mod cronologic și împăr- 
țindu-se în periode, ca în chipul acesta 
fiă-care elev să aibă o cunoscință esactă 
din învățământul istoriei, când iese din 
școla de tote dilele — introducerea elevi
lor în expedițiunile cruciate a fost forte 
ne la loc și nepotrivită. Nu seim, dâcă s’a 
propus cândva în școlă despre poporele, 
cari au subjugat Palestina și despre schim
bările, ce â’ău făcut în urma ăcâsta, der 
dâcă nu s’a vorbit în școlă nimic, atunci 
era locul, ca acum, la cruciate, să o fi fă
cut. Pentru încungiurarea multor esplicații 
ar fi fost mai bine să încâpă de esemplu 
cam așa: „Cam 20 ani după luarea Ieru
salimului prin Turci, a cercetat locurile 
sânte între alțl rnulțl creștini și un eremit, 
anume Petru, care era născut la Amilus, 
într’o provinciă a Franciei, numită .Picardie. 
Modul brutal, cu care erau tractați pere
grinii la locurile sânte, l’a aprins de furiă 
contra Turcilor și de compătimire față de 
creștini14 etc...

In tractarea temei s’a presentat lu
crul ast-fel, ca și cum nu atât suferințele 
creștinilor și peregrinilor, cari cercetau lo
curile sânte, ar fi causa adevărată a înce
perii cruciatelor, ci mai vârtos o sumă de 
bani, ce avea să dea Turcilor fiă-care pe
regrin, dâcă voia să vacjă locurile sânte. 
Acesta e un motiv cu totul ordinar. Eu 
nu cred, că pentru așa ceva s’au însuflețit 
și au pierit atâția creștini în espedițiunile 
cruciate, ci causa au fost suferințele crești
nilor, precum și constrîngerea lor, de a-șl 
părăsi legea, din partea Turcilor.

Tot din tractare am putut constata, 
că au lipsit părțile cele mai principale, făr’ 
de cari întrâga narațiune nu are nici un 
înțeles; acâsta s’a putut vedâ și din repro
ducerea părților singuratice. Privindu-ne 
pe noi ca elevi, rnulțl abia puteau repro
duce narațiunea, și acâsta din causa legă
turii nenaturale și ore cum silite din în
tâmplări, lipsind adevăratele întâmplări unde 
legătura ar fi fost naturală, și cari mult ar 
fi ușurat reproducerea și ținerea în minte. 
Ori dor întâmplări, ca alergarea eremitului 
Petru la patriarchul din Constantinopol, 
vorbirea lui cu patriarchul, răspunsul pa- 
triarchului și încuragiarea lui din partea 
acestuia, mergerea lui Petru la Roma, vor
birea lui cu Papa, câștigarea Papei pe par
tea lui, consiliul dela Piacenția, compus 
din episcopii din Italia, Francia, Burgund, 
Svedia și Bavaria la care au luat parte 
4000 preoți și 30,000 laici și a ținut 7 dile; 
n’ar fi fost vrednice de amintit și n’ar fi 
întregit tema d-lui învățător ? Nu scie d-sa, 
că biserica Apusului și cei ce o conduceau, 
au fost motorul principal al punerii în lu
crare a cruciatelor? De n’ar fi avut consim
țământul Papilor, Petru de Amiens, ori cât 
de entusiast ar fi fost, n’ar fi putut face 
aceea, ce a făcut.
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Ca tema sS fiă succ£să, ar fi trebuit, 
ca persona acestui eremit să o descrie mai 
d’amăruntul și anume vieța, modul de vie
țuire, inteligența, care era adenc desvol- 
tată etc., căci numai așa vom înțelege buna 
primire, ce-o avea acest eremit la principii 
atât lumenî, cât și bisericescl; încuragiarea 
ce-o primia el, și permisiunea, d’a câștiga 
poporul prin predicile, ce le ținea, — tot 
atâtea momente, cari n’ar fi trebuit perdute 
din vedere. *

*) Mohamed, născut 569 d. Gh. în. 
Meca, a fost întemeiătorul religiunei ma
homedane. învățăturile sale sunt luate din 
cele ebraic» și creștinescl. El spune, că 
esistă numai un D-deu și Mahomed este 
profetul său. Pe Moise și I. Christos îi con
sideră de preceptorii lumei vechi; adevă
rata și credinciosa venerațiune a lui Allah 
(D-deu), supunere preceptelor profetului, ru
găciunea, binefacerile față de săraci, ospi
talitatea, curățenia, înfrânarea patimelor și 
abținerea de beuturl, curagiul și vitejia și 
credința în sorte sunt principalele învăță
turi ale lui, cari se află scrise în cartea nu
mită Coran.

Că tema a succes așa puțin, pe lângă 
cele înșirate, se mai datoresce și lipsei de 
însuflețire. Decă se recere unde-va entusi- 
asm și însuflețire, apoi la studiul istoriei 
de bună semă. Numai o propunere însufle
țită deșteptă în elevi simțămintele, pe cari 
doresce educătorul a-le deștepta; în cașul 
de față simțământul urii față de necredin
cioșii Turci și simțământul de milă și com
pătimire față de nevinovății creștini. Cine, 
cetind și astădl însemnatul discurs al ne
muritorului Mihail Cogălniceanu, discurs 
ținut cu ocasiunea începerii istoriei la uni
versitatea din Iași, n’ar tresări de mulți
mea simțemintelor descrise prin el, simță
minte parte de bucuriă și parte de durere? 
Său cine nu-șl aduce cu drag aminte de 
iubitul fiă iertat profesor de istoriă Dr. N. 
Pop, ale cărui prelegeri de istoriă te elec- 
trisau mai cu semă unde se întrețeseau și 
evenimente din istoria pațională ? L’așI fi 
ascultat dile întregi.

E de datorința fiă-cărui frate învăță
tor, mai cu sâmă în timpul de față, când 
dușmanii nemului nostru se încărcă a ne 
răpi limba, de-a nu negligia studiul istoriei, 
seu a-o propune așa, ca să ne plătim urechia, 
ci să punem totă greutatea pe el, conscii 
fiind, că numai așa vom ține flacăra ro
mânismului aprinsă în inima fiă-cărui elev,
— flacără, ce nu se va stinge din inima 
lui pănă la morte.

Acestea ar fi observările față de pre
legerea d-lui învățător Trifon Logojan, — 
observări provenite din iubire cătră causa 
învățământului, făcute cu gândul cel mai 
bun, că voitî contribui și eu măcar cât de 
puțin la înaintarea șcdlelor nostre.

Cât pentru ceilalți frați învățători, 
observ, că pentru a pută descose o temă 
din tote punctele de vedere, trebue să ne 
pregătim cu toții, căci alt-fel, fiind necu- 
noscuțl cu materia, după unele observări 
superficiale, o vom declara de succesă, pre
cum s’a declarat și acesta, din causă, că 
noi n’am fost cum se dice acasă în ce pri- 
vesce cuprinsul ei. Și acâsta nu ne pote 
servi nici decum spre onore. Recunosc, că 
nu e bine a ne spăla rufele în public, der 
a vede greșela și a persevera în ea, încă 
nu pote fi bine.

A doua prelegere a fost predată din 
învățământul religiunei, pilda despre boga
tul și săracul Lazăr din s. Evangeliă, de 
învățătorul-preot Niculae Popoviciu. Acesta 
a succes mai bine. Der și aici înainte d’a 
începe, ar fi trebuit, ca un fel de repetiția, 
să amintescă ceva despre învățăturile Mân
tuitorului și apoi să între în materia de 
pertractat. Tot asemenea cu privire la des- 
voltarea noțiunilor „săracu și nbogatu să fi 
întrat mai afund din învățământul intuitiv, 
percurgeud din el împărțirea locuitorilor 
după avere. Tot aici era locul de-a aminti, 
că nu tot bogatul merge în iad, ci aceia, 
cari câștigă averea pe cale nedrâptă și nu 
ajută pe nimenea, nu fac bine nimănui. Der 
acela, care o câștigă pe cale dreptă și o 
consideră numai ca un mijloc d’a face bine
— că bine facem nu numai ajutâd pe să
raci, ci și atunci, când ajutăm cu bani vre
un tîner la învățătură, când facem funda- 
țiunl pentru ajutorarea școlelor și biseri
cilor etc., — pe unul ca acela îl duc îngerii 
în împărăția lui Dumnedeu. In urmă prin- 
tr’un fel de apel să ne dea sfatul, nu d’a 
nu câștiga avere, ci să dăm năvală după 
ea, căci prin avere poți ajunge la bine și 
aici pe pământ și dincolo de mormânt. Se 
se aducă esemple, de omeni săraci, cari 
prin cruțare și muncă au ajuns la mari 
averi, și din contră. — Der d-1 prelegător 
n’a făcut nimic din tote acestea. Pote că 
și densul va fi unul din acei mulțl învăță
tori, cari susțin, că la predarea învățămân
tului religiunei ai să faci numai religiune, 

Ia geografiă numai geografia etc... Dâr unii, 
ca aceștia se înșâlă amar. Cetescă numai 
foile pedagogice și se vor convinge de ade
vărul celor dise de mine.

Er acum, ca de închieere, țin să mai 
amintesc, că adunările nostre în chipul cum 
ele se țin, nu dau tocmai resultatele, pe 
cari datori suntem a-le aștepta. Noi nu ne 
putem privi de elevi, ori câtă silință ne-am 
da. Inzadar mă voifl. trudi, ca după mintea 
mea să nu pricep vre-o întrebare pusă gre
șit din partea învățătorului prelegător, căci 
asta nu se pote. Nu tot așa stă lucrul și 
față de elev. O întrebare nechibzuită seu 
rău pusă nu va afla răspuns din partea 
elevului, ori că va da un răspuns, la care 
învățătorul nu s’a așteptat. Și urmarea va 
fi, că învățătorul, sciind cu cine are de lu
cru, îșl va întocmi întrebările așa, ca să 
potă fi priceput și înțeles de elevi. Nu-i 
adevărat, că fiă-care învățător pote pro
pune numai la elevii săi, er la alții nu, 
necunoscându-le individualitatea. De aceea 
a-șl ruga pe d 1 protopresbiter, ca preșe
dinte, ca în viitor la orl-ce prelegere prac
tică, ce se va țină, să fiă de față elevii 
despărțământului respectiv. Atunci resulta
tele bine-f'ăcătore nu vor înceta a-se arăta.

X.

Cultura legumelor.
IV.

Petrâifjelu! (Petroselinum eati- 
vum) se cultivă întocmai ca și mor
covul într’un pământ bun, gras și 
umed; dela el se întrebuințeză nu 
numai rădăcinile, ci și foile, cari se 
bagă mai în orl-ce zamă pentru a-i 
da un gust plăcut. Și petrâujelul pâte 
ierna în păment.

Păstrănapul (Pastinaca sasiva) se 
cultivă asemenea morcovilor și pe- 
trânjeilor, în păment bun, gras și 
umed. Sămânța lui se pâte cultiva 
la început într’o lădiță în casă, seu 
într’uu strat deosebit ca la varză, 
de unde apoi se scote și se resă- 
desce în straturile din grădină.

Celerul (Apîum praveolens) se 
semenă mai întâiâ, ca și păstrăna
pul, în casă seu în straturi, de unde 
se mută apoi în straturile anume fă
cute. Prin Iulie și August se curăță 
lruncjele de lângă păment și se taie 
și rădăcinile dela suprafața, ca se 
se pâtă desvolta și cresce bine și 
frumos în păment. Tdmna se pote 
scdte, ca se se păstreze peste iernă în 
pivniță în năsip, der se pote acoperi 
se rămână și în grădină, deorece fri
gul și înghețul nu-i prea strică.

Rădăcina dulce seu lipanul de gră
dină (Sium sisarum) se pote gemena 
tomna sâu primăvara în șiruri mai 
rari; ea se cultivă mai departe ca 
și morcovii și petrânjeii și se între
buințeză în bucătăria ca și aceștia.

Rădăcina negră seu scorționera 
spaniolă (Scorționera hispanica) e de 
doue feluri: una, care se semănă 
primăvara prin Martie și Aprilie, 
alta, care se semenă prin Iulie și 
August; cea semănată primăvara se 
pote întrebuința numai în tâmna a 
doua, er cea semănată tomna se pote 
întrebuința în anul următor. Decă 
se semenă odată pe un loc, apoi ră
mâne câte trei patru ani. Peste iernă 
încă se lasă în păment și se scâte 
numai atâta, de câtă credem, că 
avem trebuință în casă.

Cartoful dulce (Concolvulu9 bata
tas) se prăsesce din bombe, cari se 
pun în cuiburi, ca și cartoful; el 
ajunge la o mărime ca și acesta și 
se întrebuințeză în economia casnică.

Afară de acestea se mai cultivă 
pe unele locuri și asfodilul, pentru 
fruncje și rădăcini, napul asmațelos, 
care se semenă tomna, și dioscorea 
japonică.

2. Cultura verzelor seu curechiu- 
lui. Nu numai pentru prăsirea ver

zelor (brassica capitata), ci și a ce
lorlalte legume economul harnic tre
bue se-șl adune însu-șl sămânța de 
lipsă. Acesta trebue să o facă cu 
atât mai vârtos, deârece cea cum
părată din comerciu de multe-orl 
ne înșelă și nu prea răsare. Aprâpe 
tâte legumile, cari ajung la cocere, 
fac sămânță, er acelea, cari nu fac, 
se înmulțesc prin resădire. Unele din 
legume fac sămânță numai în al doi
lea an, între acestea se numără și 
varza.

Verzele de sămânță se smulg de 
tâmna din verzării cu rădăcini cu 
tot, și punându-se în pivnițe peste 
iernă, primăvara se răsădesc în gră
dini, în straturi, ca și celelalte le
gume de sămânță. înainte de resă- 
dire se crăpă cu un cuțit căpăținile 
în patru, ca să pâtă eși mai mulțl 
lujeri de sămânță din ele. Când să
mânța din lujeri (vlăstărl) a ajuns 
la căcere, se culege și se pune la 
un locsventatpănă primăvara, când 
se pot face straturile de lipsă, în 
cari se semenă ca răsad de varză. 
Sămânța de varză are putere de în- 
colțire pănă în al cincilea an.

Timpul cel mai potrivit pentru 
sămănatul răsadului de varză e în 
prima jumătate a lui Martie după 
călindarul vechiu, în presăra celor 
40 sânți mucenici, căci atunci, se 
fiice, că nu l prea mănâncă nici pu
recii, după ce răsare. De alt-cum s’a 
adeverit, că răsadului de varza îi 
priesce mai bine cevașl cam în dos 
și la recore, decât în fața sorelui. 
Timpul vegetațiunei (crescerei) lui 
ține cam câte doue luni, atunci se 
scdte și se resădesce în verzării. Sco
sul și resăditul răsadului de varză 
se face tot-deuna după ploi mai bo
gate.

Verzăriile seu locurile, în cari 
se cultivă verzele, trebue să aibă 
pământul cel mai bun, gras și fra
ged, de pe lunci, șesurl și marginea 
apelor, ba chiar și în noroiul lăsat 
de ape încă le priesce fârte bine; 
se fiă arate, și decă e de lipsă și gu- 
noite de cu tâmnă, după ce se taiă 
verzele. Primăvara se ară apoi a 
doua-âră, și înainte de a pune răsa
dul și de a treia-dră, cu care oca- 
siune se și grapă.

Pusul verzelor se face cătră sfîr- 
șitul lui Maid, după o plâiă mai bo
gată, ca să se pâtă prinde. Pusul 
trebue să se facă în rânduri drepte, 
la o depărtare cam de un pas mic 
una de alta, ca se se pâtă săpa și 
să crescă neînbulfiite.

Săpatul verzelor se pâte face 
cu sapa de mână, seu cu mașinile 
de săpat; ele se sapă de câte trei 
patru-ori pănă tomna, și la fiă-care 
sapă se adună tot mai mult pământ 
împrejurul rădecinei lor.

Timpul vegetațiunei verzelor ține 
câte cinci pănă ’n șese luni. Sunt 
verze de vară și de tomna. Intre 
cele de vară se numără: Erfurt, lore 
timpuriu, Schweinfurt, Ioanett și al
tele. Intre cele de tomnă se numără: 
varfia ordinară de pe la noi, apoi 
Braunschweig, Olandes, Baccalau și 
altele. In decursul crescerei, când e 
timpul secetos, trebue udate adese
ori, er frunfiele vestejite seu uscate 
de pe de desuptul lor trebue rupte 
și aruncate.

Cătră sfîrșitul lui Octomvre ver
zele se taiă, se cară acasă, se curăță 
de foile mai mari de pe de-asupra 
și apoi se așefiă în ciubăre său căiți 
(buțl) pentru murat seu înăcrit. In 
vasui de varză se mai pune ceva 
ardeiQ, cimbru și mărar pentru a da 
gust la more, apoi se umple cu apă 
prospătă de rîu și pentru ca să nu 
se strice verzele, se pune de fiă-care 
hectolitru din mărimea vasului câte 
un chilogram de sare. Pentru ca apa 
să nu pâtă ridica verzele în sus, se 

pun pe ele nisce scândurele, âr pe 
acestea o petră mai mare, care le 
apasă spre fundul vasului.

In decursul muratului verzele 
se pritocesc mai de multe-orl, cu 
care ocasiune, decă vedem, ca sunt 
prea sărate, mai slobozita din mâre 
și băgăm apă, er decă nu sunt să
rate destul, mai băgăm sare. Pe unde 
se află isvâre bune de apă sărată, 
muratul verzelor se face cu de acesta. 
Când mârea din vas începe a face 
fibre, acesta se curăță frumos cu o 
măturice de cimbru, eră pentru ca 
se nu între gunâie seu alte necură- 
țânii, vasul se acopere cu un aco- 
peremânt de papură anume făcut.

Cu cât căldura, unde se află va
sul cu verzele, e mai mare, cu atât 
și muratul lor se face mai iute. Decă 
voim, ca verzele să se mureze mai 
curând, atunci crepăm în două seu 
în patru căpăținile lor și apoi le 
opărim cu apă fiertă.

Verzele crude se vend cu bu
cata ; în părțile nâstre ele au uu 
preț dela 2—6 fl. suta. Decă voim, 
ca să ținem verzele timp mai înde- 
lugat nemurate, atunci le așefiăm pe 
paie în pivniță, punând tot un rând 
de verze și unul de paie uscate.

Chilul (Brassica oleracea bulata) 
încă este un fel de varză, care se 
9ădesce pe tâmnă, deârece gerul de 
peste iernă nu-i strică nimic, ba din 
contră îl drege. Chilul se mănâncă 
peste vară, ca și celelalte verze, er 
peste iernă se păstreză în pivnițe în 
năsip uscat, în care se așefiă cu co- 
conul la vale.

I. Georgescu.

Scit isța
(Din învățăturile lui Mohamed*).
PropoveduițI sciința; cine o pro- 

poveduesce să teme de Dumnezeu; 
cine o are pe buze laudă pe Dum- 
nefieu; cine luptă pentru ea, luptă 
pentru Dumnezeu; cine o răspân- 
desce, împarte milosteniă; cine o 
stăpânesce, se face pricină a cuce- 
riei și a dragostei.

Sciința mântuesce de greșelă șl 
de păcat; ea lumineză calea la raiu; 
ea este tovarășa nâstră în călătoria;, 
sfetnicul nostru în pustiă, lumea nâs- 
tră în singurătate; ea ne călăufiesce 
în plăcerile și durerile vieții; ne slu- 
jesce de podâbă pe lângă prietinii 
noștri și de pavăză împotriva vrăj
mașului; prin ea, Cel A tot puter
nic ridică pe âmenii, ce i-a menit,, 
pentru a se rosti asupra adevărului 
și a binelui. Îngerii caută prietenia, 
lor și îi proteg^uesc cu aripile lor.. 
Iconele acestor omeni sunt singurele 
ce rămân, faptele lor înalte slujind 
de pildă, și oglindindu-se în sufletele 
mari, ce li-se asemănă.

Sciința este lâc pentru neputin
țele minții, mângâietor în noptea ne
dreptății.

Studiul sciinței face cât postul, 
propoveduirea ei cât înălțarea mioții 
la Dumnefieu (rugăciunea). Ea in
suflă inimii nobile simțiri mai înalte; 
îndrepteză și îuomenesce pe cei cari 
nu înfloresc la căldura Sârelui celui 
gânditor (abătuți).

(„Amicul Tinerimii1').
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Teacă de sagsăi
Fiind Țiganul odată la boar la robotă 
Când vine sâra spre casă a aflat o ciobotă 
Jos în drum. Și mult se miră ce ar pute

[aceea fi? 
Stă lângă ea și se miră, cum venit’a ea aci? 
Crescut’a cum cresc bureții? Fătatu-o-a 

[vre-o mărțină? 
S« uita cruciș Jla densa, der pe ea n’ar 

[pune-o mână 
Să-i dai chiar brânză de iepuri! Tot se uită, 

[o privesce 
Nu mișcă cumva din codă? N’o să fugă?

(Nu grăbesce? 
N’o să sară la Matei! să-l înhațe de grumadi? 
Cum judeca la ciobotă, mai că crepa de 

[năcaz 
Că nu vine dre-cine să-i spună aceea ce-i ? 
Ș’ar apropia de densa, der e cam fricos 

[Matei!, 
Să teme c’o să-1 îmbuce, âr purdeii mititei 
îi rămân orfani în lume; s’ar duce s’o lase’n 

[pace, 
Dăr nu pote, der de cumva ăla-i dobitoc 

[și place 
Carnea lui mult la boerl, deci — decă el 

[nu s’ar teme — 
Bine-ar fi s’o ducă-acasă, s’o vândă când a fi 

[vreme’ 
La vr’un boer de cei mari, care fără târg 

[pe loc 
’I-ar umplea pumnii de aur pentr’un așa 

[dobitoc. 
Mult a stat 
Și-a judecat 
Și nu se mai da plecat 
Nea Matei! dela ciobotă. In urmă: „Ajutați 

[sfinți!“ 
pișe țiganul Matei! și-și luâ inima ’n dinți 
Și prinse ciobota-’n mână. Ea nu mișcă, 
Nu nici latră, de degete nu mi-1 pișcă, 
Face ca cei din morminte. Der ore ce-i? 
pișe clătinând din cap musteciosul de Matei. 
Ori ce-a fi de capul meu — 4ice-apoi în- 

[cetișor — 
Eu o duc la mine acasă — că tot c’o morte-s 

[dator 
De-o fi să mă mănânce, der eu în drum 

[n’o mai las, 
De-a fi bine, de-a fi rău, eu mă duc tot 

[după nas, 
Și duc și hasta cu mine, o duc și-o culc în 

[bordei 
Fănă mâne ori că-i mort, ori că-i viu bietul 

[Matei!, 
N’o arăt la pui de om, nici la vodă Ciu- 

[curan, 
Că ăla-i mai drac ca dracii, că-i fecior la 

[Hirtelean, 
De-o vede că-i lucru mare, mi-o ia mai pe 

[un nimic, 
Pe-o gâscă, pe trei găini, ori pe un pur- 

[celaș mic, 
Der n’o dau, n’o dau la nime, că nu latră 

[și nu mișcă 
Și, pe cât băgaiu de semă, nici cu gura 

[nu mă pișcă. 
Trebue că dobitocu-i tare scump, împără- 

[t6SC, 

-Și numai să fiu cu minte din el eu mă fe
ricesc !

0 să-1 vend cu patru sute de florințl și 
[încă trei, 

.Atuncia, săracă lume, ce-o să se ’mbete 
[Matei!.

De rozole de cea roșă, o să-mi cumpăr și 
[lulea, 

Der lulea, colea cu ciucuri și împistrită 
[colea, 

Cum avuse Ciucuran când vendu mânzul
[cel sur, 

Ba nu, când vendu grăsuna de-șl cumpăra 
[un mascur, 

Păntănog ca un parip, pe care apoi l’a în
grășat 

Și ales fiind vaivodă, solgăbirăului l’a dat, 
Că ce l’a întărit în slujbă. Așa pipă o să-mi 

[iau, 
Cum în cincl-decl de bordee nime n’are, 

[drept să die 
Nici nu este la bordeie un țigan așa voinic 
Ca și mine, care merge fără temă, fără 

[frică 
Cu o haia sus în bâtă, de nici nu sci cum 

[să-i dică. 
Tot gândind și judecând

Mai și din gură vorbind, 
Ciobotă cu nea Mâței! 
Se tredesc că-s la bordei.
Acolo ardeau la focuri, cum fac Țiganii în 

[BrumarI
Când serile-s răcorose, er nopțile albe, mari. 
Cât ce-1 vede țigănimea, totă-i ese înainte, 
Nu că doră Nea Matei! ar fi din toți mai

[cuminte, 
Der căci avea sus în bâtă ceva — eră Ciu-

[ouran 
Credea, că de bună semă Mateiu duce vre-un 

[bostan 
De hăi turcescl, ce sunt buni 
Decă-i prăjești pe cărbuni.
Când vădut’a țigănimea „haiau-’n bâtă la 

[Matei!
Se uitau unul la altul și se mirau : ore ce-i ? 
Nu cutezau nici să ’ntrebe, Mateiu încă nu

[spunea 
Fără sus, mai sus ca capul, sus în bâtă o

[ținea 
Că ori cum, da-i era frică, nu cumva să fi

[înviat. 
Cum adusu-o-a pe sus, și-acum numai d’odat 
Să-1 înhațe. — Dăr d’odată 
Din bordei mai iese unul, cu cămașa sfâr- 

[ticată 
Și desculț, ca toți ai lui, — era moșul Pi-

[laton, 
Care, decă bea o leacă, jura că-i neam de

[baron, 
El cum vine mai aprope și-i vede pe toți

[uimiți 
Strigă: Da lua-v’ar dracul, ochii ce vi-i 

[mai sgâițl 
La ahaia de pe bâtă, nu scițl voi ahaia ce-i ? 
— „Nu“, strigă atunci țigănimea, „nu“ <Șice 

[dada Matei!.
Atunci o să vă spun eu, toți sunteți cu glava 

[sacă,
Nu vedeți voi, proștilor, că asta-i tecă de 

[sapă ?!
i. p. r.

â O 0 t M fi*  3»

Averea familiei Rothschid.

Suma rotundă a averei familiei jido- 
vesci Rotschild ajunge adl la cjeee miliarde 
franci; din acestă avere, Rothschildii din 
Francia au un miliard. In 1875 averea lor 
nu era niol pe jumătate atât. S’a calculat, 
eă averea Rothschilcjiior, cari locueso as-

Găinușă ciușă 
Dă cu c6da prin cenușs?

Bulgăre de aur,
Cu c6rne de taur?

•(nnou mtnq)
Sus bat dobele,
Jos cad negurile?

'(pw]d no inpnpanq)
Am o cloșcă cu pui albi și alta 

cu pui negri, cea cu pui albi și-i ri- 
sipesce, cea cu pui negri îi adună?

'(națdou ț§ mi(^) 
Intr’o vălcelușe 
Latră o cățălușe?

'(tiww)
Pănă eram în vieță 
Păsceam pe mulți cu dulceță, 
Er după mbrte port în spate 
Pe vii cu multă greutate. 
Vii în mine, vii sub mine 
Me tem, că nu-i gâci bine?

Am o grebluță cu cinci dințișori 
Pe Ți-mi trebuesce d’o miiă de ori?

Sberă bica ’ntre hotară, 
Și s’aude a noua țeră.

•(injinpj.nQ)
Din mestecăn sunt făcută, 
De țigan Bunt ferecată, 
In casă stau după ușă, 
Nu me mișc ca o păpușă, 
Și viind o servitdre 
Mă ia cu densa ’n plimbare 
Și podinele le neteȚesce 
Și praful îl curățesce?

MULTE șFdeItOâTE." 

tăcjl în Francia, Germania, Anglia și Aus
tria, pănă la anul 1865, are să orâsoă la 
colosala sumă de 300 miliarde. Gu intere
sele acestui capital ar pută trăi o popu
lația de 37 milione omeni, așa-dâră în- 
trăga populați! a Franciei. In anul 1800 
nu posedea moșul Rothsehildilor nimio; 
numai după lupta dela Vaterloo s’a îuceput 
avântul lui cel miraculos financiar. F6ia 
francesă „Signal", din care sootem datele 
acestea, dice: Nu trebue să fiă cineva so
cialist, pentru ca să constate, că o astfel 
de grămădire a capitalelor în manile sin
guraticilor, pe când miile mor de fome și 
miserii, este o împrejurare nesănătosă a 
timpului de acjlu-

Liieratură.
In tipografia „A. Mureșianu0 din Bra

șov a apărut: Călăuză în dreptul Cam
bial, de Nicolau Nilvan, advooat și director 
eseoutiv al institutului de credit și eco
nomii chioran, — un op de cjilnică nece
sitate pentru toți aceia, cari au afaceri eu 
bănci și ou împrumuturi cambiale.

Pentru a face mai plăoută și uș6ră 
studiarea diferitelor lucrări de specialitate, 
autorul a urmat sistemul intuitiv, nisu'n- 
du-se a familiarisa pe cetitor ou cunosoin- 
țele dreptului cambial. Intr’o parte a opu
lui sunt reproduse în capitoll deosebiți 
Iote disposițiunile legei, cari se refer la 
oambii, cum și numerose deoisiunl ale Cu
riei menite a clasifica textul legei. In par
tea din urmă se află și un indice alfabetic, 
cu ajutorul căruia cetitorul pote afla nu
mai decât instrucțiunile de lipsă pentru 
singuratioile afaceri. — Prețul unui esem- 
plar 1 fi. Se pote procura dela autorul, in 
Șomouta mare (Nagy-Somkut.)

Calendarul septerxiarxei.
MAI. are 31 dile. FLORAR.

Qilele C ăi end. Iul. v. CălomL Gregor.

Dum. 
Luni 
MsrțI 
Mer. 
Joi 
Vin.
Sâm.

26 S. apost. Carp.
27 S. m. Teraponte
28 C. păr. Nichită
29 S. c. M. Teodosia
30 C. p. n. Isaohie
31 P. apost. Eremia

1 Cuv. m. Iustin

7 Robert
8 Ep. Medard.
9 Felice

10 Margareta.
11 Varnava
12 Ioan Fac.
13 Anton de Pad.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Iunie n. 1896.

S ă in i n ț e
o n t 8 
£ Bl 
| *

Pro țiul pa®
100 ohiloKK,

dela panii

Grâu Bănățenesc 80 6.90 7.—
Grâu dela Tisa 80 6.95 7.05
Grâu de Pesta 80 6.90 7.—
Grâu de Alba regala 80 6.90 7.—
Grâu de Băcska 80 7.— 7.10
Grâu ung. de nord 80

i U0 O Prețul per
EămLnțs vechi 30 iul 5 « 1G0 chil gr.

orî nou6
o g. dela pană

Săcară 70-72 6.30 6 35
Orz nutreț 60-62 4.40 4 70
Orz de vinars 62.64 —,— 5.-
Orz de bere 64.66 —.— —-
Oves 39.41 6.G5 6.35
Cucuruz bănuț. 75 .—
Cucuruz altîl soiu 78 ,— .—
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă — —

Tergu! de rîmători din Steinbruch.

Producte div> Boiul
Cursul

dala pănă

Sera, de trif. Luțernă ungur. 27.-- 35.—
— transilvană —..—
— bănățână —

11 roșiă 28,- 30.-
Olen de rap. rafinat duplu - .— —
Oleu de in —. - —. —

â Uns. de porc dela Pesta 49.50 50.—
03 dela țâră —.... —.—
O Slănină sVentată 46 50 47.—

afumată 52.- 51.—
u Seu _ B _ ___
s 
T—!

Prune din Bosnia în buțl 10.75 1125
n din Serbia în saci 10.75 11.25

Lictar slavon nou 14. - 14 50
H bănățenesc 12.50 13.—

"3 Nuci din Ungaria
(D Gogoși ungureștii

Ch serbescl
Miere brută _ k_ _  _

galbină strecurată — _ f__
Ceară de Rosenau ____
Spirt brut —e_ _ ,_

>1 Drojdiuțe de spirt —1— —c—

Starea rîmătorilor a foet la
1 Iunie de 9022 capete, la 2 lume au 

intrat — .— capete și au eșit 5 cepete rămâ
nând la 3 Iunie un număr d; 9,017 capete

Se notâză marfa: uugurdscă v e o he, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă un/jurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijioo dela 
50.— or. pănă la 51.— cr, ușâră dela 
49.— or. pănă la 51.— cr.

Marfă țerăn^scă grea dela —.— până 
la —.— or. de mijloo dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— or. 
pănă la —.— cr.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 29 Maiu st. n. 1896.

Mesura 
seu 

greutatea

1

Calitatea.
Valuta 
austr.

fi. | cr.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 5 60
r Grâu mijlociu . . 5 50
11 Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 00
Săoară frnmâsă . . 3 02
SQcară mijlooiă . . 3 60

p Orz frumos . • . 3 —
5 1 Orz mijlociu . . . 2 30
J1 Ovăs frumos . . . 2 20
J J Ovâs mijlociu . . 2 —

Cucuruz .... 3 20
1 1 Mălaiu.................... 5 —
J 1 Mazăre.................... 6 —
)) Linte.................... 7 —

Fasole................... 6 —
n Sămânță de in . . 7 18
ii Sămânță de cânepă 5 1

Cartofi .... — 80
Măzenche .... — 40

1 kilă Carnea de vită . . — 461
Carnea de porc . . — 80

»1 Carnea de berbece . — —
1 kil. Său de vițj prospet 21 04

100 Său de vită topit 32

Bursa de BuBure3cI
din 3 Iunie n. 1896.

"XT" a 1 o x D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &°/n Apr.- Oct. 101 ’/,
Renta amortisabilă .... JJ 11 99,-

„ „ (Impr. 1892 . . . q0/ 
° /o lan.-iul, ÎOO.’/J

„ din 1893 □'A » >1 iw/A
„ 1894 int. 6 mii. b°/o Ăpr.-Oct. 96 ’/,

„ „ (Impr. de 32. '/2 mii. i’/o lan.-lnlie 86 5/s
„ (Impr. de 50 mii, n n 87.’/,r
. (Imp. de 274 m 1690 4"/, 11 ii 88.^

„ (Imp. d«45m. 1891 4% H J1 87.’/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/, n » 87.’/;

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). Mai-Nov, 101 -
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 11 11 287.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 fi’/» lan,-iul, 97.—

„ „ ,. din 1884 5°/o Mal- Nov. —
„ „ „ din 1888 5% lnn.-Hec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov, 95 '/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57u lan.-lnlie 94 >/8
„ „ urbane BucurescI 07»
» n » n 57, ff » 90.—
,, n n Iași • f'7n n « 84,7,

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o 15 5Î
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —,_
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1582.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 205.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 402.-
Naționala de asig. nit. div. 43 lei .200 417.-
Soc. Bazalt. Artif, uit. div. lei 30 250 300--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 180.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. -- IOC-
,,Patria“ Soc. de asig. uit d. 4 lei 1G0 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 200 _ __

» ,! „ » 2 em. u. d. 0 1000 —,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei o0t- _
„Bistrit,a“ soc. p. f. hârtii 30,,'' l-XC ___t___

Societ. p. const, de Tramways 2(X —.—

20 franci aur 20.09

SOOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67o Petersburg . .
Casa de Depuneri 5’, Berlin .... 87o
Londra .... 27« Belgia .... 7o8
Viena..................... 57o Elveția .... 7o7.8

Cursul losurilor privato
din 3 Iunie 1896

oump. vinde.
Basilica . , , 6.70
Credit .... 197.— 199—
Clary 40 fi. m> c. , 5o.50 59.50
Navig. De Dunăre . . 139,— 143Insbruci .... 27.50 28.50
Krakau , 25.75 26.26
Laibach .... 22.75 23.75
Buda .... 62.50 63.50
Palffy .... 60.50 61—
Crucea roșie austr. 17.70 18.50

dto ung. , 10.- 10.50
dto itol. . 11.75 12.25

Rudolf .... 24.— 25.—
Salm 69.— 71—
Salzburg .... 2b.— 27.—

. St. Genois 70.— 71 —
Stanislau .... 43.—
Trieitine 47,% 100 in. c.

dto 4% 50 69.— 73—
Waldstein 61.— 63.--
Serbescl 3% 34— 34.50

dto de 10 fr&ncl _ _ _
Banca h. ung. 4% 120.- 121. —

Proprietar 1 fâs*».  Aurel Rlui^e^sanu.
Redactor responsabil Gregorian
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 5 Iunie 1896.

Renta tmg. de aur 4% .... 122.60
Renta de cordne ung. 4% . . . 98.80
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.10
Impr. cai), fer. ung. în argint 4l/2°/o 101.25
Oolig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.70 
Bonui! rurale oroate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. cu premii .... 151.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.35
Renta de aur austr..............................122.75
LosurI din 860 ......................... 145.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 974.—

Acții de-ale Băncei ung. d» credit. 381.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 351.25
Napoleondorî.................................. 9.52
Mărci imperiale germane . . . o8.721/2
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47.62
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.30
Note italiene. ... . . 44.50

Cursul pieței Erașov.
Din 6 Iunie 1896.

Cump.
Cump.
Cutnp.
Cump.
Cump.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni 
Ruble rusescl 
Mărci germane Cu mp. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 6"/o

9.47 Vend. 9.50
9.40 Vend. 9.45
9.50 Vend. 9.52
5.60 Vend. 5.65

126.50 Vend. —.—
58.50 Vend. — •—
10 65 Vend. —. —

100.75 Vend. 101.75

Restaurația în Grăiina Reuniunei ie j| 
Industrie [Gewerbe Verein). t

Am cnorea a 
luat cu arendă

aduce la cunosciința On. public, ca am

Grădina Reuniune! Industriale 
<lin Strada Porții 

și am introdus și iluminația CU Auer și am lestaurat locui de popice 
îmi voiu da tdtă silința a mulțămi pe On. Capeți cu mân

cări bune și curate. Cost dau și afară din local.
Spre vânzare voiu aduce vinuri naturale curate pentru masă 

și desert, asemenea bere Czellbrâu și bere de Steinbruch și alte 
băuturi reccritore.

Grădina stă la disposiția reuniunilor și societății pentru 
producțiuni și petreceri. Asemenea salonul cel mare, care este 
fdrte potrivit pentru nunți, se p6te folosi de on. public.

Asigurând prețuri ieftine și serviciu prompt me recomand 
on. public

cu deosebită stimă :

Ludwig
restaurateur.

Precautiune! în interesul propriu nu lăsați se fiți 
'momiți! Veritabilul „Kathreiner” nu poate și nu-i permis 

so se vândă cumpenit, sau in altfel de pachetagiu.

u o .y<•'a-b ^'7 e $5®8 '■

Ce e
lut

O ceasta e o cafea adevărată pentru 
•<), r. familie si sănătate, care prin 

modul de fabricațiune a lui Kathreiner 
are plăcutul gust de cafea de boane și 
numai prin acesta, fără de celelalte 
avantagii, să deosebește acestă cafea de 
malta de toate celelalte producte.

Cafeaua - Kathreiner este cel mai 
gustos, sănătos șl ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi și să usează cu 
mare avantagiu in locul celei măcinate, 

sunt pentre publicul cumpărător necontro-in locul acelor surogate pentre cafea, can 
labile, și cari prin cercetări oficiose sau dovedit adese de falsificate prin adausuri 
străine. Începând cu o terțialitate, se pote amesteca mai târziu cafea de boane cu 
cafea Kathreiner, si astfel pe lângă efectul neprețuit asupra sănătății, dobândești si 
un câștig în fiecare gospodărie.

Cafeaua Kathreiner este recomandată de cei mai renumițl medici și zilmc se 
dovedește ca un bun mijloc de consumat în institute publice și în sute de mii de familii. 
Și >pură« adecă fără adaus de cafea de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc de întărire precum și cel mai sănătos, ușor de consumat și totodată o beutură 
gustosă.

Nici O gospodină consciențiosă sau mamă, nici un iubitoriu de 
cafea in genere, se nu întârzie, ca pentru propria sănătate să se folosească de cafeaua 
de maltă Kneipp. Numai să fie cu luare aminte la netrebnicile 

cari publicul mereu este expus inșelăciunei și 
cumpărare marca de pe pachetele originale albe

imitațiuni, prin 
să considere la 
cu numele

âfflcSS VJfeF Jtfcx t&i. A. Au-

are efect miraculos! Mu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, (le aceea îl laudă milione de cumperători; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“

Qo afla dp vpiidarp* în Br«5°vfi: Lft Domnii L L et A: ^Mmcr,
DU (111(1 UU 101111(110. Heinrich Zins. Dimitrie Eremiat nepoții, Emil Pur, 

Karl Irk, Frans Kelcmen farmacist, Julius Alilller, f arol Schuster farmacist. Teutsch 
el Tartler, N. Grădinar. Eduard Kugler farm., SuooMsorul Anton Zeriff. Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jckelius farmacist, Victor Poth 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, Ioan L)ușoiu et J'iu, Frits Geisbergtr, 
Frits Ceckcly, K. Zcrbcs. Lazar <t- Versar. — îu Făgăraș: La Domnii: Richard 
Glein farm., M. A. GrOser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob 
Fleisig. _  îu Colinlm: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melos.

■ by- <

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dmiineța. 
Trenul de persdne: 8 ore dimineța.
Trenul aecel.: 2 ore 9 min. după am, 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminăța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am..
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 dre 26- min. aera.

2. Dela Bucuresci la Brașov :

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amedl. 
Trenul de persdne: 9 dre 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 dre 19 miuute edra.
3. Dela Zeroesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 dre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers ; 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persdne: 1 dră 46 m. d am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sora.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de per: one 7 ore 40 m. dim.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55- min. dimin,..
Tr. accelerat: 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amec}!,.
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu..

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindț*.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am..
Trenul mixt; 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin..

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persane 6 dre 40 min. serai.

*) Acest tren circuleză unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


