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6 fi., pe trei luni 3 â.
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Fiasco se apropiă.
Serbările „mileniului" au dat 

Ungurilor o minunată ocasiune pen
tru de-a se convinge, cât de pără
siți sunt ei astăfiî de tdtă lumea și 
cât de urgisiți s’au făcut prin poli
tica lor de maghiarisare înaintea 
tuturor țerilor și a tuturor popdre- 
lor dela noi și din streinătate.

Luni, la jubileul încoronărei, 
care a atins culmea serbărilor mile
nare, afară de representanții oficioși 
ai câtorva guverne, n’a fost de fața 
nimeni, der absolut nimeni, afară 
de Maghiarii perciunați și neperciu- 
națl, printre cari, ce-i drept, s’au 
vîrît și câțl-va Sași slăbănogi. JDer 
nici o deputațiune din partea vre-u- 
nui popor nemaghiar din patriă, ori 
streinătate nu s’a presentat, nici o 
manifestațiă de simpatiă penfru Un
guri nu s’a făcut. In ticnă și nege- 
națl de nimeni au putut der Un
gurii să prăsnuescă împreună cu 
aliații lor Jidani, căci lumea streină 
nu i-aimbulcpt; ei pe ei s’au lăudat, 
ei pe ei s’au preamărit, fiind-că nu 
s’a găsit nimeni altul, care se-i 
laude, ori sâ-i preamărâscă.

Exposiția lor, pentru care fă
cură atâta reclamă în totă Europa, 
stă gblă și înse-și foile unguresc! nu 
se mai îndoesc ac|I, că ea se va ter
mina printr’un fiasco — milenar! Este 
obiceiu, ca la astfel de ocasiunl sta
tele și poporele amice se trimită 
deputațiuni, cari se salute pe aran- 
gerii esposiției și se-șl arate dra
gostea și admirațiunea față de 
națiunea lor. Așa, de esemplu, se 
ne aducem aminte numai de espo- 
siția cehă din Praga, din vara anu
lui 1891, care, cât a durat, a dat 
prilegiu la un șir de manifestațiuni 
de simpatiă aprbpe ne’ntrerupte când 
din partea unora, când din partea 
altora dintre popbrele amice Ce
hilor.

Pentru Unguri înse astfel de 
popore amice nu se găsesc ac|i 
nicăiri. Din contră, serbările lor au 
dat îndemn de-a se scula toți și de 
t6te părțile pentru a-și arăta nemul- 
țămirea, disgustul și antipatia față 
de Unguri, cari prin politica și în-

gâmfarea lor au înstreinat t6tă 
lumea, remănend singuri, ca cucul.

Pote că Ungurii, decă ar fi pre
simțit nesuccesul serbărilor, nu s’ar 
fi umflat atâta și n’ar mai fi cău
tat se atragă asupra lor ochii Eu
ropei culte, cari n’au ce vedâ la ei, 
decât slăbiciune și ârășl slăbiciune. 
Se vede înse, cu Ungurii nu s’au 
cunoscut pe sine și abia acum, cu 
serbările lor milenare, li-s’a dat oca- 
siunea de-a se convinge, ce rău stau 
și cât de părăsiți sunt.

Ce se facă acum ? Ca să mai 
ascundă goliciunea. înaintea lumei, 
au pornit cu ajutorul fîșpanilor și 
a solgăbirăilor o venătbre prin co
mitate, ca să mai prindă icl-colea 
câte-un suflet nemaghiar spre a-1 
duce la Budapesta și așa să arate 
lumei, vecți Domne, că totuși și es- 
posiția Ungurilor e cercetată de 
cine-va.

N’am fi crec|ut, că tocmai între 
Români se vor afla astfel de păcă
toși, cari se se lase a fi prinși în 
acestă unghiță a adversarilor noștri. 
Dăr, după cum arătăm la alt loc 
al cjiarului nostru de astăcjl, în car
tea sorții așa a stat scris, ca să în
durăm și acestă rușine.

Rușinea ni-au făcut’o frații noș
tri dela Caransebeș, acei fii de gră- 
nițprl români, cari pană mai ieri- 
alaltăerl, sub conducerea regretatu
lui general Doda, au dat atât de 
frumose esemple de unire și solida
ritate națională la alegerile de de- 
putațl dietali. Foile budapestane, ce 
ni au sosit a<jî, spun, că 685 de Ro
mâni din Caransebeș și împreju
rime, sub conducerea alo preoți și 
15 învățători, au sosit alaltăerl cu 
tren separat la Budapesta, purtând 
în frunte mai multe steaguri ungu- 
iese! și tăcând acolo frățietate cu 
dușmanii noștri.

Nu putem sci încă, întru cât 
este adevărată acăstă scire adusă de 
foile unguresc!, der de-ar fi și nu
mai pe jumătate adevărată, ea ne 
dore mult, căci aici e vorba de-o 
demonstrațiă în contra tuturor Ro
mânilor, și apoi pe cine dintre noi 
nu l’ar dură, când pe Român tre- 
bue să vadă demonstrând în contra

Românului? Ce-ar 4i°e bre gene
ralul Doda, dăcă s’ar scula din 
morțl și ar vedă pe bravii săi gră- 
nițerl de eri, la câtă decadență mo
rală și națională au ajuns ac}I?

Se bucură Ungurii, că au putut 
găsi și în sînul Românilor, și încă 
chiar a clerului, astlel de unelte ale 
lor. Der se șl aducă aminte, că nu 
este pădure fără uscături. Omeni 
slabi, cari pe față 4*° una, ăr în 
ascuns urmăză scopuri perfide, se 
găsesc la tăte popărele. Dăr acestea 
nu sunt pene, cu cari se se pătă 
împodobi cineva.

Fapt este și rămâne, că din 
serbările milenare Ungurii au putut 
vedă, că nu se bucură a4i de prie
tenia nici unui popor din țără și 
străinătate. Sunt singuri, păte ca 
nici un alt popor în Europa și, dăcă 
e vorba să-și găsăscă și ei o ocro
tire în contra periculelor, ce-i ame
nință din afară, atunci acestă ocro
tire numai la poporele nemaghiare 
din patria lor o pot căuta. Nu noi, 
prin urmare, ci ei au se umble după 
prietenia nostră.

Poporul și cărturarii noștri.
Un sfat bun, dat la timp, este 

mult vrednic nu numai pentru indi
vid când se vede strîmtorat, ci și 
pentru un popor în vremuri de res
triște.

Insă dăcă este ca povața bună 
să fiă ascultată și să aibă urmări 
binecuvântate, ea trebue să iese din 
gura omenilor, cari se bucură de în
crederea, iubirea, stima și respectul 
celor ce au lipsă de povățuire.

Binecuvântat de Dumne4eu e 
poporul, care-i bine sfătuit din partea 
conducătorilor săi. El va fi ferit de 
multe rele și scutit de multe suferințe!

La sortea poporului român ne 
gândim adese-orl. De ce acest brav 
popor a trebuit să sufere așa de 
mult în cursul vecurilor; de ce și 
astă4î tot numai Românul se fiă osân
dit la cele mai grele suferințe între 
tote poporele acestei împărății?

Ori cât am căuta și cerceta în 
cartea istoriei lui, tot numai de una 
și aceeași nenorocire am da:

Poporul român a fost rău povățuit
Am 4i9> că a fi bine povățuit 

însemnă a fi bine condus. Poporul 
nostru a suferit în trecut și sufere și 
a4l în mare parte din causă, că fiii 
cei mai luminați și cei mai avuți 
din sînul seu l’au părăsit, l’au uitat 
în părăginire și fără de nici o con
ducere seriosă și conscientă.

Der se lăsăm trecutul. Avem 
noi destul de-o camdată cu maltra
tările și împilările, ce trebue se le în
registrăm 4iliflc în paguba țăranului 
nostru.

Astă4i, ca și în trecut, țăranul 
român e brav și muncitor. Der decă 
și a4i trebue să îndure atâtea rele 
negreșit că acesta nu pote fi o ur
mare a bunelor sfaturi și îmbărbă
tări, ce le primesce dela fiii săi cei 
luminați. Ba, când vedem, că ținu
turi întregi sunt lăsate pradă în mâna 
liftelor jidovesc!, fără de voiă ne co- 
vârșesce credința, că slab este po
vățuit țăranul nostru, decă nu e chiai 
cu totul părăsit de cătră cei-ce tre
bue să-l învețe cum să-și apere drep
tul și cum se stea față cu uneltirile 
dușmanilor.

In apărarea de pană acum prea 
am fost slabi; prea am umblat și 
umblăm cu capul plecat unde drep
tul și adevărul vorbesc pentru noi: 
n’am pășit cu destulă energia și tă- 
riă de suflet acolo, unde eram îndrep
tățiți și datori a păși, și pare că n’am 
slăbit nimic din moliciunea și răb
darea nostră proverbială.

Pentru-ca să potă înbărbăta pe 
țăran, trebue ca cărturarii noștri dela 
sate, ca și dela orașe și de ori și 
unde ei înșiși să fiă înainte de tote 
bărbați cum se cuvine, cu mintea și 
inima la loc.

Și decă cărturarii noștri voesc 
într’adevăr să corespundă datoriei na
ționale de-a sări în ajutorul țăranu
lui român, atunci să nu stea retrași 
și împietriți, ci să se pună în frunte 
cu arma legii, în graiu și prin scris 
în apărarea lui la tot locul și la 
tfită ocasiunea. Căci înzadar vom 
cere să ni-se respecteze drepturile și 
naționalitatea, dâcă noi vom sta cu 
mânile în sîn, privind cum piere ță
ranul, negligeat și părăsit de ai săi.

FOILETONUL ,OAZ. TRANS.“ și din minutul acela să mărturisea de creș
tin. Aceștia însă pe acele vremuri erau 
desprețuițl și urmăriți.

Eustahie, acesta era numele ce i-se 
dase în botez, se căia cu sinceritate de 
mândria și necredința lui d6 odinioră. Vechii 
lui amici îl batjocoreau și îl luau în rîs, 
vădend cum lucră cu el provedința Dum- 
ned< escă, în care credea el acuma. In loc 
de bună starea de mai înainte, se revăr
sară asupra lui tot felul de griji. Acestea 
erau primele fructe ale iubirei dumnedeescl, 
ale cărei drumuri nu sunt ca drumurile 
omenilor și care adese-orl să manifestă mai 
cu putere prin pedepsele ei. Cel întors la 
legea creștină însă cu umilință îșl purta 
crucea ce'i-o dădea bunul Dumnedeu, ca 
în șcdla suferinței și a înfrânărei să-și do- 
bândescă corona cea veclnică. Și greu ave 
să se ispitescă noua lui credință prin ne
norociri de tot felul, venite asupra lui și 
asupra celor de lângă sine. Turmele îi pe- 
riră de bole, caii cei mai frumoși fură lo
viți de trăsnet, o secetă îi nimici sămănă- 
turile, casa îi fu amenințată de fomete,

slugile i-se bolnăviră, seu fugiră dela el. 
Din di în di era tot mai sărac. Pe lângă 
acestea domnul său, împăratul i-se arăta 
tot mai rece. In adevăr, suferințele lui erau 
mari, și îl așteptau altele încă și mai mari. 
Intr’una din dile, lipsind de acasă, acăsta 
fu atacată și arsă de o bandă de hoți. La 
întdreerea lui îșl găsi nevasta și copii tre
murând de spaimă și frig; abia scăpaseră 
sărmanii de mortea prin foc, numai cu hai
nele de pe ei.

„Fiă voia ta", se ruga Eustahie ridi- 
cându-șl spre cer ochii de la locul de pus
tiire și mulțumi lui Dumnedeu, că i-a lă
sat în vieță ceea ce îi era mai scump pe 
lume, femeia și copii.

Averile, prietinii, servitorii tote erau 
perdute și însoțit numai de ai săi, părăsi 
vatra dărîmată, ca să-și caute locuința de
parte de locul unde trăi odinioră în atâta 
îmbelșugare. După un timp călătorii ajun
seră la țermurii mării, unde o corabiă aș
tepta vent favorabil, ca să trecă la țermu- 
rele din față.

Eustahie să ruga de corăbier să-l trecă 
și pe el. Ajungend la celalalt țărmure ceru

însă să-i plătoscă. Ei, bieții, nu aveau nici 
bani, nici marfă cu care să-i plătescă. Oo- 
răbierii îșl băteau joc de el dicend, că nu 
primesc mulțumiri în loc de plată.

In sfîrșit dise căpitanul corăbiei: „no
rocul este că ai o femeiă, pe acesta void 
opri-o și void vinde-o ca sclavă".

Eustahie strigă, că nimic nu este în 
stare să-1 despartă de femeea lui, der tote 
rugămințile și protestele lui au fost zadar
nice. Scumpa-i soțiă fu smulsă din brațele 
lui, er el, stâlcit de bătăi, fu aruncat la 
țărmure dimpreună cu copii. De aici ve- 
dură cum se depărta corabia cu soția și 
mama iubită care, plângând și frângendu-șl 
mânile, rămase în stăpânirea bărbaților blăs- 
tămațl. Eustahie strînse la inima-i sfâșiată 
de durere pe copilașii, cari plângeau, și să 
ruga: Domne fiă voiă ta!

După ce vâslele corăbiei nu se mai 
vădură, nefericiții peregrini apucară la drum 
în țera, care le era cu totul necunoscută. 
Nu' trecu mult și ajunseră la un rîu lat și 
adânc, în mijlocul căruia să afla o mică 
insulă.

E U S T A H 8 E.
(Legendă.)

In anii din urmă ai vechei și păgâ
nei împărății romane trăia un renumit că 
pitan de răsboid, care adese-orl condusese 
legiunile la învingere. La compatrioții lui 
stetea în mari onoruri, avea moșii întinse 
și alt-fel de proprietăți, era ’n vedă la îm
păratul și să bucura de iubirea unei soții 
frumose, care-i dăruise doi fii drăgălași. 
Ast-fel trăi el mulțl ani în strălucire și 
mărire. Numai una îi lipsea, venerația că- 
tră Dumnecleu. Era păgân. Nu voia să scie 
nimic de Dumnedeu. Iubia lumea și obicl- 
nuia cu plăcere a se lăuda cu multele lui 
virtuți și cu înțelepciunea sa. Sosi însă 
timpul, când se făcu o mare schimbare în 
inima lui. Arătându-i-se un ânger — așa 
să dice — îi porunci să-și umilescă inima 
și să-și plece genunchele dinaintea unicu
lui Dumnecjeu adevărat al creștinilor. Ară
tarea n’a fost fără folos. Bravul și bătrâ
nul ostaș se boteză cu întrega lui familiă
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N’avem decât se ne uităm la 
.dversarii noștri. Nu vedem noi cu 
>e căldură, cu cât entusiasm și fa- 
latism își apără ei drepturile lor și cât 
le mult își iubesc libertatea, limba 
i naționalitatea?

Der n’avem nevoiă să alergăm la 
treini după esemple, cum trebue se-șî 
tpere un popor drepturile sale de 
imbă și naționalitate. Nu ni-au lă- 
at bre strămoșii noștri moștenire 
ubirea nesfîrșită cătră limba și le- 
rea nostră în prețul ori căror jertfe?

Da! — căci du pbte ii lege pe 
urne, care se ne oprescă iubirea de 
iceste comori, fără de cari viața 
mui popor nu ajunge nimic.

Inse acesta iubire cere dovedi 
lela noi toți, cere dovedi vii și ne- 
iurmate și ea se manifestă numai 
>rin fapte și prin jertfe.

Jertfe! Care popor din lume a 
ertfit și jertfesce mai mult, decât 
)oporul nostru? Jertfesce bietul, der 
nai tot în sec, fără a vede rbdele 
nuncei și jertfelor sale.

Său dâră nu vedeți, că munca 
lecă 1’a slăbit mai de tot; nu ve- 
leți, că-i stă răsuflarea și că o amor
ală omorîtbre începe a-i cuprinde 
nembrele?

E timpul, ca se-i vină o încu- 
agiare, un ajutor din vre-o parte, 
țâre se-i întarescă sufletul și spe- 
anța într’un viitor mai bun și mai 
vrednic de omenire. Acâstă încura
jare, acest ajutor sunt chiămaț! a 
■1 da cărturarii noștri eșițl din sî- 
îul lui; a i-1 da cu vorba și cu fapta, 
n scris și în tot chipul posibil.

Ast-fel numai se va duce entusias- 
nul pentru marea nbstră causă națio- 
lalășiîn șirurile poporului, și atunci 
meat popor cu nobilă inimă și gata la 
iri-ce sacrificiu, va da de bună voia, 
;eea-ce a trebuit se dea silit de bi- 
>iul despotismului pentru interese 
itreine vieții lui — va da și va face 
ot posibilu* 1 pentru lupta de aperare 
i limbei și naționalității nbstre mult 
imenințate.

Trebuia să trecă peste rîu dâr nu dă- 
iră nici o luntriță, nici un pod. Atunci 
Custahie porunci fiului celui mai mare să 
,ștepte la țărmure, luâ pe cel mai tînăr în 
pate și înota cu el de ceealaltă parte a 
îului.

Pe insulă se odihni puțin înainte de 
i trece și pe al doilea copil. De-odată 
,ude un țipet. Intorcându-se iute spre bă- 
atul, pe care numai acum îl lăsase sănă- 
os, spre spaima lui, băga de sâmă, că un 
eopard sare asupra băiatului îl ia în gură
i fuge cu el în tufiș. Părintele înspăimân- 
at de morte, în desperarea- lui, voia să 
ilece după băiat, chiar și în punerea ca
lului... atunci aude un răcnet înfricoșat pe 
•elalalt țărmure și vede cum un leu puter- 
dc ducea pe fiul cel mai mare în gură, 
tare înzadar striga în ajutor pe nefericitul 
ău tată. Ca fulgerul dispăruse îngrodito- 
ul animal cu prada sa în pădure.

Fără arme, aprope nebun de durere 
i, pe lângă aceea, de copilași și răpitorii 
or despărțit prin rîul cel lat, nu-i mai ră- 
năsese lui Eustahie alta, de cât să cadă 
n genunchi și să se roge pentru bieții

CăturarT români, interesați-ve de 
linele și sortea poporului țăran, căci 
le binele și sortea vostră, și de vii- 
orul acestui nâm Vă ve-ți interesa!

Cuvintele monarchului. Luni în 8 
unie au fost în Budapesta mari ser
ial’!, cari au pus așa jicând vârful 
nileniului unguresc. In palatul din 
3uda s’au dus înaintea monarchului 
imendoue camerele ungare — cea 
i magnaților și cea a deputaților—și 
licl prin rostul lui Desideriu Szi- 
agyi, președintele dietei, ele au adus 
imagii domnitorului. In cuvântarea 

sa Szilagyi a făcut amintire și des
pre naționalități flicând, că „espe- 
riența de vecuri dovedesce, că pe 
acest pământ numai un stat puter
nic și unitar este în stare de a co
respunde problemelor sale. Statul și 
unitatea națiunei politice este pu
terea susțiitâre. Nici acestea, nici 
patriotismul nu pretind nimicirea deo
sebitelor naționalități din Ungaria; 
ceea-ce se cere dela ele este, se fiă 
cu credință față de statul maghiar41. 
Cuvintele lui Szilâgyi au avut de 
sigur de scop să amețescă lumea 
streină asupra tendințelor națiunei 
maghiare stăpânitâre, tocmai acum 
când din tâte părțile se arată cele 
mai mari nemulțămirl față cu poli
tica Maghiarilor dușmănosă vieții și 
dezvoltării națiunilor nemaghiare din 
Transilvania și Ungaria. Monarchul 
răspunzând lui Silagyi flise: „Din 
istoriă se tragem învățătura, că țâra 
acâsta numai atunci a fost puternică 
și înfloritâre, când fiți sei, alipindu-se 
cu credință la domnitorul și legea 
lor, au trăit unii cit, alții în concordia 
frățescă. Dinpotrivă însă, ea a fost în- 
cunjurată de primejdii, când neînțelegeri 
interiore au făcut să amorțescă puterea 
ei de viață11. — Cuvintele acestea ale 
monarchului au căcjut ca un trăsnet 
asupra șoviniștilor dela putere. Ele 
sunt o admonițiune strașnică la adresa 
acelora, cari de c|eci de ani nu fac 
altceva, decât să turbure pacea și 
liniștea în țâră și să zădărnicâscă 
cri ce bună înțelegere între fiii săi, 
prin o politică diu cele mai nenoro
cite, prin prigoniri și nedreptății’! cu 
legionul contra cetățenilor, cari ți
nând cu credință la limba și la le
gea lor, nu vor se se închine pofte
lor de maghiarisare și desnaționa- 
lisare.

*
Marea adunare a anțisemiților. In V-ena 

s’a ținut Marți o maro adunare a creștinilor- 
socialî, la oare au luat parte peste 6000 de 
omeni. Intre , alții erau de față vice-prima- 
rul Vienei Dr. Lueger, deputății Steiner, 
Scheicher și D?. Pattai, apoi număroșl mem
bri din consiliul comunal, representanții di
feritelor cluburi și ai studenților ariei.

C°1 dintâib a luat cuvântul August 
Schreiber, redactor la foia „Deutsches Volks- 
b)att“. El vorbi despre naționalitățile asu
prite din Ungaria, dicend, că stările dintre 
Jidano-maghiarI și Nemaghiari au ajuns la 
punotul, unde nu mai pote fi vorba despre 
egala îndreptățire, ci despre esistența seu 
neesistența națiunilor nemaghiare. Uniunea 
Ardeiului cu Ungaria — cjse vorbitorul — 
a adus ou sine asuprirea Românilor. Rece 
milione de nemaghiari stau în fața a șâse 
milione de amestecături jidano-maghiare, 
ceri pun în mișcare tot aparatul statului 
pentru a despoia pe cei dintâiă în modul 

cel mai barbar de naționalitatea lor. In 
fine vorbitorul a propus o resoluțiune prin 
oare adunarea îșl ține de datoriă a lua po- 
sițiă contra mileniului; tot odată adunarea 
felioită pe națiunile nemaghiare din Unga
ria și Transilvania pentru lupta lor ener
gică de apărare, ce o portă contra asnpri- 
rei jidano-Maghiare. R^soluțiunea a fost 
primită unanim.

A luat apoi cuvântul Dr. Dueger. Vor
birea lui a fost o formală declarare de răs- 
boid contra elicei domnitore din Ungaria. 
Clica aoâsta defaimâză tot ce îi stă în cale, 
br dâoă noi ne apărăm și protestăm contra 
atacurilor ei fauatice, ni-se răsp unde, că 
turburăm paoea. Maghiarii totdeuna au fost 
dușmanii Germanilor și ai Austriei, și de 
aceea eu — <fise Lueger — nu voiu înceta 
lupta contra lor și vom lupta cu toții. Deci 
înainte la luptă! — Vorbirea iui Lueger 
a provocat un vifor ne mai pomenit de 
aplause.

*

Politica esternă a Austro-Ungeriei.
In ședința delegațiunei austriaco dela 
9 Iunie, ministrul comun de esterne, 
contele Agenor Goluchowski, a făcut 
o dare de sâmă asupra politicei din 
afară a monarchiei austro-ungare. 
Cu privire la evenimentele desfășu
rate în timpul din urmă în Macedo
nia și Asia-mică, el jise, că acestea 
au atras atențiunea întregei diplo
mații europene. In urma măsurilor 
comune luate de puteri înse, mișcă
rile de acolo s’au mai potolit la ceea 
ce a avut un mare merit Austro, 
Ungaria. Cestiunea Armenilor încă 
a dat mult de lucru diplomației. 
Turcia, care în prima liniă a fost 
atinsă de conflagrațiunea orientală, 
are se fiă recunoscetâre puterilor, că 
au scos’o din încurcătură. Decă Tur
cia nu va pune capăt omoririi creș
tinilor din provinciile de sub stăpâ
nirea ei, atunci amicii sei, pe lângă 
cea mai mare bună-voință. n’o vor 
pute scăpa de peire sigură. Rapor
turile dintre Austro-Ungaria și cele
lalte puteri — continuă Gcluchowsky 
— sunt cât se pote de îmbucurătore. 
Tripla-alianță e mai tare aji, ca ori 
și când; cu Rusia trebile merg bine, 
qăcl acâstă mare împărăție doresce 
și ea pacea. Vorbind apoi de Româ
nia, ministiul dise, că purtarea ei 
este corectă, mulțămită ÎDțelepciu- 
nei și calităților de bărbat de stat 
ale Suveranului ei. Dela neatârnarea 
ei încoce, România a manifestat în
clinări mari pentru cultura europână, 
atingând în acest punct de vedere 
o mare înălțime. Raporturile Austro- 
Ungariei cu România sunt cele mai 
îmbucurătâre. Nu așa înse stă lu
crul cu Serbia. Aici, cjsc Goluchowski, 
este o mare disordine internă, și în 
urma luptelor dintre partide țâra ur- 

măresce nisce căi nesigure. Cu Bul
garia totuși e mai de trăit. Prin re- 
nâscerea Principelui ei, Bulgaria a 
regăsit acum o situațiune legală. 
Dâcă Bulgarii vor ținâ ordinea și 
pacea înlăuntru, atunci norocul ei, 
ea va justifica simpatiile, ce le are 
Europa pentru ea. Cu Francia și An
glia încă stă bine Austro-Ungaria.— 
Tâte sunt dâr bune, înse totuși gu
vernele cer, ca armata sS se înta- 
râscă, sercinele bănesc! asupra po
porului să se îmulțescă, căci numai 
așa pacea va fi susținută, decă vom 
avâ tot mai mulți soldați și tunuri. 
Halal, de-o astfel de pace!

*
Ungurii și România. Cuvintele lui Go

luchowski, spuse în delegațiunl față de Ro
mânia, au dat prilegiu și delegaților un
guri de a-șl face și ei judeoata asupra Ro
mâniei. In ședința de alaltăerl a delega
țiunei ungare, Berzeviczy Albert luând 
cuvântul dise, aă da, recunăsoe și el, că 
stările din România s’au mai îmbunătățit 
în ceea ce privesoe raporturile cu Ungaria. 
Mulțămită atitudinei leale a regelui Carol, 
precum și pășirei energioe a guvernului de 
adl din Buouresol, mișoarea „irredentistă“ 
nu se mai arată acum, ca înainte. Mai anii 
treouțl prea se arăta multă dragoste față 
de Românii din Ungaria fdin partea unor 
anumite cercuri politice de ;peste OarpațI. 
Der aoum e altceva, însă aoest altceva 
nu trebue să ilusioneze prea mult pe Ma
ghiari.

Ministrul Goluchowski răspuuclend lui 
Berzeviczy efise, că dela România nu se 
pote aștepta mai mult adl, și dimpotrivă 
diplomația austro-ungară nu va suferi de 
îoo să se întâmple acolo lucruri, cari ar 
mări năoazurile interne de aci. Cu alte 
cuvinte Goluchowski îșl va pune în oum- 
pănă totă influința și puterea, ca Ungurii 
să nu mai fiă supărațl de cei din Româ
nca prin manifestațiuni de aderență față 
de luptele, ce le portă Românii asupriți cu 
asupritorii și dușmanii de robrte ai româ
nismului atât de orud persecutat.

*

Anglia. Fâia englesă „Morning 
Post“ se plânge într’un articol, că 
Anglia este antfenințată cu încurcă
turi aprope din tote punctele pă
mântului. Germania o amenință în 
Africa-meridională, Rusia și Francia 
stau pretutindeni față ’n față cu ea, 
periclitând interesele englese. Decă 
starea acâsta nu se va schimba — 
elice numita foiă — atunci e peste 
putință se nu să întâmple în scurt timp 
un conflict cu armele. In fine foia en
glesă îndâmnă pe guvernul din 
Londra să întărescă cât se pdte mai 
grabnic armata și marina.

copilași ca scumpa lor vieță, chiar în pă
durea întunecosă, în care nici-odată n’a 
străbătut picioi’ de om, să fiă cruțată de 
furia leului și a leopardului. Ori cât de 
greu îi cădea lui Eustahie, totuși, cu fața 
scăldată în lacrimi, șopti: Domne, fiă 
voia ta!

Numai credința l’a împedecat să nu 
sară în apă și să caute mortea, pe care 
și-o dorea.

Din nou trecu peste rîu cu înotul și 
îșl urma singur calea într’o sălbătăciă mare, 
prin desișe fără nici o urmă de om, peste 
stânci arse de arșița sorelui, pe lângă peș
teri cu animale sălbatice. A fi sfâșiat de 
animalele cele mai turbate să părea o sorte 
forte suportabilă pentru bărbatul, care a 
suferit atâtea nenorociri. Animalele răpi- 
tore însă nu-i făceau nici un rău, chiar și 
alte ființe periculose să fereau spăriate din 
calea omului, care avea să mai sufere multe 
dile de încercare. Eustahie tot merse îna
inte pănă ajunsese la nisce stânci singura
tice, într’un deșert, fără suflet de om, cu 
multe peșteri, unde zăceau osămintele ne- 
număraților peregrini, cari muriseră în pus

tietate, în mare miseriă. într’o peșteră de 
acestea îșl căută adăpost, pănă când Dom
nul cerului se va îndura a pune capăt vieții 
lui, vrednice de îndurare.

Mulți ani a trăit aici ca un pustnic. 
Hrana lui consta din rădăcini și fragi, er 
de beut avea apa unui isvoraș, ce eșia din 
stâncă în peșteră. Timpul îl petrecea în 
rugăciuni și meditații asupra păcatelor ome
nesc! și a înțelepciunei și bunătății lui Dum- 
nedeu. Adese-orI îșl aducea aminte de soția 
și copiii săi și mereu se ruga lui Dumnecjeu, 
ca să-l învrednicescă să-i mai vâdă odată. 
Sfîrșitul fiă-cărei rugăciuni era: „Domne, fiă 
voia ta!“ Ast-fel, pe încetul, îșl uită dure
rile și găsi pacea sufletescă, pe care nu 
o avea atunci, când să afla în putere și 
mărire.

In ținutul întreg era cunoscut de om 
sfânt. Din tote orașele și satele, ce se aflau 
în jurul deșertului, veneau la el bmenl cari 
aveau lipsă de mângăere și ajutor, ca să-și 
descopere suferințele lor. Și Eustahie să 
arăta prietenos și îngăduitor cătră toți, 
gata tot-deuna a să ruga cu ei împreună, 
a le da cuvinte de mângăere, cum și sfa

turi bune. De altmintrea vorbea puțin și 
nime nu scia, cine e? și de unde venise.

Așa i-se trecea vieța în tăcere și li
niște, pănă când într’una din dile îl cer
cetară doi bărbați pentru cari i-se încăldi 
inima, înțelegând, că sunt ostași romani, 
foști camaradl, de arme ai lui.

Fără să presupună cine e pustnicul, 
îl rugară să-i primescă peste nopte în peș
teră. Și după ce îi ospăta cu ce avea mai 
bun, îi povestiră noutățile cele mai pros- 
pete din Roma, și ce scop au ei în călă
toria lor — îi povestiră cum barbarii săl
bateci s’au năpustit asupra împărăției ro
mane, călcând în picibre trofeele prețiose, 
de cari odinibră tremura lumea întregă, 
cum în armata romană domnesce discordie 
și neîncredere și cum toți doresc să le vină 
îndărăpt căpitanul, care așa adese-orl i-a 
condus la isbândă sigură, și care de multă 
vreme a dispărut fără urmă, că împăratul 
a trimis mai de multe-orl omeni, cari să-l 
caute, dbr tot-deuna înzadar și că în fine, 
ei amândoi au căpătat poruncă, să mergă 
în tote părțile lumei pănă vor găsi pe ve
chiul erou și să-l aducă la Roma îndărăpt,
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Rușine se le fia.
Vai vou§ fariseilor și cărtura

rilor, cari Inghițiți cămila și streco- 
rață tînțarul!

Aceste cuvinte ale Sfintei Scri- 
ipturi ni-au venit fără voie în minte, 
când am cetit în foile de afil, că 
s’au aflat și în sînul nemului nostru 
câte-va sute de Români rătăciți, cari 
uitându-și de datoriile față cu popo
rul la care se fălesc că țin, s’au 
dey'sit și umilit a-se lăsa duși, ca 
nisce vite, 1a. marele bâlciu ungu
resc din Budapesta, la esposiția mi
leniului maghiar.

Ei nu sunt Români Ardeleni, 
sunt din frumbsa ț£ră a Bănatului, 
comitatul Caraș-Severin.

Der se vedem cum s’au dus, și 
cine i-au dus?

Tote foile jidovesci-ungurescl, 
ce le-am primit acjl spun, că sunt 
685 la numer. Etă, de pildă, ce scrie 
„Budapesti Hirlap11 dela 12 Iunie 
sub titlul „ Visitarea în massă a Româ
nilor “.

ca să scape împărăția de perire, cum o mai 
făcuse.

Pe când povesteau ei ast-fel, fără voiă 
îșl gândiră amândoi de-odată, că chiar acest 
pustnic lipsit, este bărbatul odinioră atât 
de puternic, pe care ei îl caută după po
runca împărătescă de atâta amar de timp. 
Acestea erau trăsăturile bine cunoscute, 
deși încrețite și desfigurate prin lipsuri și 
supărări, acesta era căutătura de vultur, a 
cărei foc, ce arde cu flăcări, tradâză că 
vechiul spirit răsboinic încă nu s’a stîns. 
Colo, pe fruntea lui lată, era și rana, ce 
și-o căpătase în capul armatei într’o luptă 
gloriosă..., de sigur, el era bărbatul cău
tat! și ore acum în ora pericolului celui 
mai mare, fi-va în stare să se țină departe 
de patria sa, de poporul său?

Trist asculta Eustahie cuvintele lor. 
De la început abia îșl putu stăpâni miș
carea lui adâncă. Privirea lui devenia tot 
mai întunecată și mai amenințătore, cu cât 
i-se desvălea mai mult mărimea pericolu
lui, în care se găsea scumpa lui patriă. El 
nu tăgădui trimișilor că doră n’ar fi vesti
tul lor căpitan de odinioră, der nici nu

Drept desmințire, că așa numitul co
mitet national român ar conduce pe toți 
Românii din patriă, au sosit adl în capi
tală 685 Români din Caraș-Soverin, ca să 
vadă exposiția. Ei au fost primiți în capi
tală de cătră deputatul Szende Bela, erdin 
partea direcțiune! esposiției de cătră Dr. 
luliu Kovăcs. Românii eu venit cu mai 
multe steaguri trei colore naționale și o’o 
musică, și când s’au dat jos de pe tren, 
reuniunea musicală din Caransbeș a cân
tat mai multe cântări patriotice. După 
acesta Dr. Kovacs a salutat pe ospețl, din 
partea cărora a răspuns primarul Rurdia 
din Caransebeș, El a accentuat, că escursiu- 
nea în masă a Caraș-Severinenilor este un 
simptom însemnat, că Jlomiinii-maghiarl iau 
parte cu inimă deplină și cu sentiment pa
triotic la serbarea mileniului națiunei ma
ghiare.

Apoi ospeții în rânduri de câte patru 
înși-șl în cântecele musicei, au plecat spre 
esposițiă prin strada Andrăssy. In oalea 
lor, ocrul din Caransebeș a cântat de re- 
pețite-orl cânteoe românescl. Publicul a 
aplaudat pretutindeni acest conduct, la 
cee-ce Românii au răspuns ou „să trăâscă“. 
Dinaintea esposiției, câta română s’a în
tâlnit cu câta Sașilor, care încă a sosit 
în capitală ac|l. Sgomotose „vivat“, „să 
trăâscă!“ și „â)jenu-url au strigat; apoi 
ou toții împreună au mers pe teritorul es
posiției. Amiada au luat’o în bucătăria po
porală.

Românii sunt din cercurile Orșova 
Bega, Caransebeș și Jam din comitatul 
Caraș-Severinului. Mișcarea in a căstă afa
cere patriotică au făcut'o popii și dascăli 
români, cu toții 30 de inși, 15 preoți și 15 
învățători români, cari — se înțelege — au 
și însoțit massa de visitatorJ...“

Va se înșiși preoții — fa
riseii — și înșiși dascălii — cărturarii 
— români din Caraș-Severin au tost 
acei uitați de Dumnecjeu nenorociți, 
cari au îndemnat poporal blând și 
ascultător se mergă la Budapesta pen
tru a-se îmbrățișa cu asupritorii lui.

Rușine, rușine!
De altcum despre asta vorbim și 

la locul de frunte al numărului nostru 
de acți-

Esamene ia sate.
Sudriaș-Jupani, 25 Maid 1896.

In 21 Maiu s’a ținut esamenul dela 
școlă nostră confesională sub conducerea 
P. O. D. protopresbiter, ca inspector trac- 
tual, asistat de d-1 comisar de esamene. 
Esamenul s’a ținut după amâdl și s’a în
ceput prin cântarea: „Bine ești cuvântat 
Christbse“. Ca învățător funcționâză pre- 
parandul abs. Samson Logojan. Presenți la 
esamen 34 elevi din 60, câți ar încăpe în 
școlă, dâr obligați au fost mai mulțl. Clase 
sunt IH, și anume: începătorii și anul al 
2-lea de școlă formeză clasa I-iu, cei din 
anul al III și IV clasa a 2-a, și cei din 
anul V și VI clasa a III. Pe probe cali
grafice de esamen au scris numai 5 elevi, 
er ceilalți pe libele din carte de cetire. 
Scrisore urîtă, ceea ce dovedesce lipsă 
de deprindere. Protocol de clasificațiune 
n’a fost, deprinderi domestice făcute peste 
an, ca ’n palmă. La esamen au asistat mulțl 
omeni, sămn, că și poporul nostru scie din 
destul apreția folosele învățăturii.

Esamenul se începe cu religiunea și 
istoria biblică. Esaminarea și întrebările 
din istoria biblică s’au făcut din carte, pe 
care învățătorul a ținut’o deschisă în tot 
decursul esaminării. Ca manual, în locul 
manualelor mai nouă și pe cari le-au avut 
o parte din elevi, a folosit manualul de 
Sibiiu, cea mai vechiă istoriă biblică, care, 
pe cât sciu, s’a scos mai din tote școlele, 
înlocuindu-se cu cea de Dariu și Ludu și 
mai în urmă cu Is. biblică de G-. Dorâ, 
traducere (Sibiiu 1893). Recitarea rugăciu
nilor era de tot greoie, semn, că copiii se 
simțiau nesiguri în ele. Istoria biblică cu 
cei mai buni a mers ca dintr’o mașină, er 
cu cei mai slabi rău de tot. Ori cine s’a 
convins, că la învățarea istoriei biblice nu 
s’a făcut nici cea mai mică esplicare, ci 
s’a dat numai ca să boviseze pe dinafară, 
fără să înțelâgă ceva și fără să tragă vre-o 
învățătură morală. Procedura a fost urmă- 
torea: cine a făcut lumea ? — Dumnedeu. 
Din ce? — din nimic, — și așa mai de
parte după cum e in carte. Der că cine-i 
Dumnedeu, și din ce ’1 putem cunosce (în
sușirile lui), aceste lucruri, cerând bătae de 
cap și esplicare, s’a trecut peste ele!

Scopul învățărei religiunei este de-a 
face pe elevi omeni religioși și luminați. 

Dâr 6re prin învățarea silită mechanică, 
fără nici o esplicare, pute-se-vor produce 
în elevi sentimentele religiose, pe cari le 
așteptă educatorul, ori dor chiar contrarul: 
se va produce o ură față de studiu și față de 
școlă peste tot? In loc să se fi purces, amă- 
surat principiului pedagogic, dela cunoscut 
la necunoscut, dela mai de-aprope la mai 
departe; în loc să fi purces cu elevul dela 
raportul lui față de părinții săi, vorbindu-i 
despre trebuințele lui, și de aici ar fi tre
cut apoi la referințele părinților lui cu un 
alt părinte mai mare, care e peste tdte, 
are grije de tote și le conduce tote cu în
țelepciunea sa, silindu-se ast-fel prin mai 
multe lecțiunl practice, a produce cât nu
mai se pote cunoscințe clare despre Dum
nezeu și însușirile lui în sufletul elevului : 
d-1 învățător a lăsat tote în sarcina cărții. 
Der âtă ce face cartea, — ea fără de es
plicare, numai tîmpesce mintea bietului co
pil, făcendu-1 incapabil pentru cuprinderea 
altor lucruri mai mari și de lipsă în vieță.

Urmâză limba maternă. De comisar 
chiamă pe un începător și-l provocă să scrie 
pe tablă cuvântul sare, încercând a-1 des
compune în silabe și sunete, și apoi a-1 
compune ârășl cum a fost, spre a se con
vinge, cum a proces la cunoscerea sunete
lor. Der n’a mers bine. N’a sciut copilul, 
că o deschidătură de gură e o silabă și 
nici că ce-i sunet? După proba acâsta s’a 
trecut la cetire cu tote clasele. Cetirea a 
fost greoie și rea. Unii nu accentuau bine, 
er cei mai mulțl nu observau nici o inter- 
puncțiune. Și aici s’a vădut, că nu s’a 
ținut sâmă de principiile pedagogice și me
todice, lăsându-se totul diliginței și bună
voinței elevului. Nu s’a esplicat nici o 
piesă cu privire la cuprins. Nu s’au espli
cat cuvintele dintr’o bucată schimbându-se 
printr’altele asemenea lor. Nu s’a aplicat 
la diferitele bucăți nici o gramatică, — ci 
totul a mers înr’un mod sec și fără vieță. 
Sciam, că d-1 învățător nu și-a făcut dato
ria față de cel mai important obiect, față de 
limba maternă, der ca să ne convingem și 
mai mult, P. O. D-n protopresbiter la piesa 
„Apa“ din cartea de cetire de I. Popescu, 
întrebă pe un elev să-i spună cu cuvintele 
lui, ce-a cetit; copilașul însă nici după a 
doua cetire n’a sciut să spună. De unde 
să și scie bietul copil, decă nimenea nu 
i-a esplicat, mai cu sâmă, că la piesa acesta 
vin înainte mulțime de lucruri necunoscute 
ca: lac, isvor, apă curgătore și stătătore 
etc., cari tote cereau esplicărl și lămuriri.

Numai puțin greșit a tractat învăță
torul și mult puținul din gramatică cu des
părțământul superior. S’a putut convinge 
orl-cine, că metodul dânsului este mai ace
lași, care a fost acum 30 de ani, cu deo
sebirea, că atunci după ce se învățau re- 
gulele de rost, se făcea aplicare de ele și 
la cartea de cetire spre a li-se întipări cât 
numai se pâte de bine în minte; acum însă 
aplicare la carte nu s’a făcut, ci numai 
s’au învățat de rost unele reguli, așa că 

voind a esamina cuprinsul unei piese cu 
privire la gramatică, elevii nu se puteau 
orienta nici de cum.

Manliu, care este o autoritate pe te
renul limbistio și ale cărui gramatici și 
opul de composițiunl și stil au ajuns la 
nu sciu a câta edițiune, dice cu privire la 
întâele deprinderi din gramatică, următo- 
rele : „întâele deprinderi se vor face în bu
căți mici de cetire. Bucățile se vor ceti și 
esplica de învățător, încât școlarii să fiă 
pătrunși de totalul cuprins al lor. Apoi bu
cata se va copia de atâtea ori pănă ce șco
larii se vor obiclnui a-o decopia curat și 
fără de greșelă ortografică1*.

Din comput s’a esaminat cu cei mici 
numerii dela 1—10, âr cu cei mai buni 
pănă la 20, mental. Răspunsurile au fost 
îndestulitore. Nu tot așa pot dice însă față 
de cei mai mărișori și față de computul 
în scris la tablă. Dându-se unuia o subtra- 
gere și întrebat fiind, că prin ce opera
țiune se face acel esemplu, răspunde întâii! 
prin înmulțire, apoi adunare, apoi împăr
țire și abia după mai multe deslușiri elice, 
că e subtragere, pe care o făcu în urmă 
cu mare greutate.

Din istoriă nu s’a esaminat. Trecându-se 
la Geografiă, învățătorul declara, că Geo
grafia nu s’a propus neavând manuale, er 
D-1 protopresbiter îi răspunde fdrte la loc, 
că și pentru școlă, pentru casa părintâscă 
etc., mai trebue manuale. Acestea lucruri 
se pot tracta pe basa cărții de cetire. Dâr 
apoi manuale de geografia comitatului și 
patriei sunt destule, cari, deși cam rupte, 
se pot folosi, numai zel să fiă.

Esamenul s’a încheiat prin cântarea în 
cor a unei cântări bisericescl și a uneia lu- 
mescl, după cari urmâză cuvintele dela inimă 
purcese, pe cari P. O. D. protopresbiter le 
adreseză poporului, ce era în număr mare 
present. I puse la inimă folosele școlei 
confesionale pentru noi Românii, îndem- 
nandu-ne, ca cât mai iute să ne facem 
școlă nouă, deorece cea actuală e prea 
mică și nu mai corăspunde.

Acesta a fost decursul esamenului. Nu 
s’a propus de loc învățământul intuitiv, fun
damentul întregului învățământ popular. 
Nu s’a propus geografiă, nu istoriă natu
rală, ca să nu mai amintesc nimic de po- 
mărit, care ar fi un isvor de venit destul 
de însemnat pentru poporul nostru.

Că esamenul a succes așa rău, nu e 
lipsa de cunoscințe, ci totala lipsă de în
suflețire pentru chiămarea învățătorescă. 
Dâcă acum, la începutul carierii, d-1 învă
țător pare ca un bătrân istovit, stors de 
puteri, ce va fi ore mai târdiu, când vor 
urma bătrânețele cu multele neajunsuri?

Să nu uite d 1 învățător, că a lipsi 
dela școlă timp aprope de-o lună, fără se 
fiă bolnav, arată o lipsă totală cătră chiă
marea învățătorâscă, atât de sublimă. Acâsta 
însemnă năimire în agrul culturii naționale. 
Ca încheiare țin să amintesc însă d-lui în
vățător, că nici o greșâlă nu-i necorigibilă,

dise, că nu va alerga la Roma să iee co
manda armatei, ca să scape de perire țâra 
amenințată.

După ce să culcară trimișii, el se sculă 
și să rugă totă noptea, âr diminâța era 
gata să urmeze porunpei împărătesei. Hai
nele lui sărăcăciose le schimbă cu altele 
pompose, ce le aduseră trimișii, și numai 
de cât plecă cu ei cătră Roma.

încă acum în călătoria cătră capitală, 
toți îl sărbătoreau ca pe mântuitorul im
periului. Singur numele lui umplea de bu- 
curiă și încredere în biruință atât palatul 
împăratului, cât și coliba țărănâscă. Pretu- 
tindenea în cale i-se făcea o primire, ca^e 
îi putea stârni mândria de mai înainte. In
trarea lui în Roma sămena chiar unui 
triumf de învingător, deși dușmanul sălba
tic, încă neînvins, să afla aprope lângă por
țile cetății.

Speranța veselă a poporului întreg că, 
sub conducerea lui Eustachie, vor reuși 
tote bine, trebuia să se împlinescă. Pustni
cul âră să făcu ostaș. El să puse în capul 
armatei și plecă contra dușmanului, care 
să apropiă de cetate. însuflețite de curajul 

îndrăsneț al căpitanului și însoțite de talen
tul lui de comandant, legiunile romane erau 
neresistibile. Cetele nenumărate ale barba
rilor să risipeau dinaintea lor, ca plâva di
naintea vântului. Comandantul victorios cu
prinse castrele dușmane și pe lângă o pradă 
bogată, făcu o mulțime de prisonierl, pe 
cari îi duse la Roma în triumf.

Intre prisonierl era și o femeiă mai 
înaintată în etate a cărei privire și ținută 
dovedeau, că nu coboră dintr’o familiă ne
însemnată, deși se găsise între sclavele con
ducătorului barbarilor. Pe ea o prinsese 
doi ostași tineri, cari se distinseseră fârte 
mult în luptă. Terminându-se răsboiul, os
tașii duseră prisoniera la comandant și i-o 
puseră la disposițiă. Când acum femeia cap
tivă apăru în cortul lui Eustahie și vărsând 
lacrimi cădit în genunchi, ca să-i ceră gra- 
țiă, să întâmplă un lucru de tot rar și ne
așteptat.

La întâiul sunet al vocii ei, Eustahie 
tresări, privi femeia cu căutătura lui de 
vultur și de-odată o ridică de la pământ 
și o strînse la pieptul său, chemând’o după 
numele ei iubit, lui prea bine cunoscut. In 

faptă femeia era adevărata lui soțiă, The- 
osbyta, care de mulțl ani de dile fusese 
despărțită de el într’un mod atât de tiran, 
pe care el o credea mortă, sâu cel puțin, 
pentru el, pierdută pentru tot-d’auna.

După ce trecu prima emoțiune a aces
tei revederi neașteptate, Eustahie se întors6 
cătră cei doi tineri frumoși, înalțl cari erau 
încă în cort, și-i întrebă: cu ce îi pote răs
plăti mai bine, că i-au redat pe iubita lui 
soțiă, pe care o pierduse de atâta timp.

Cel mai bătrân deci îi răspunse în ur
mătorul chip:

Eu vorbesc numai în numele meu, eu 
nu mi-așl dori alta de cât să găsesc erășl 
pe cei mai de-aprope ai mei.

Pentru-că în copilăria mea mă răpise 
din brațele tatălui meu iubit un leu înfu
riat, nu mult după ce mama mea fusese 
răpită de nisce corăbierl crudl. Leul însă 
nu mi-a făcut nici un rău. Din contră mă 
nutri și mă crescu mare dimpreună cu puii 
lui, pănă deteră peste mine nisce vânători, 
cari m’au dus în satul lor, unde cu cei
lalți copii am crescut și m’am întărit, ca
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numai voință și diligință să fiă, și să în- 
cungiure societatea amicilor falși, cari nu-1 
povățuesc la bine.

X.

Ticușul săsesc, 8 Maia 1896.
In comuna nâstră, ce se află în vioa- 

riatnl Făgărașului, s’a ținut esamenul în 
5 Maiă n. S’a sunat clopotul oel mere și 
șoolarii cu părinți lor s’au adunat la școlă, 
fiind de față și senatul șoolar în frunte ou 
d-1 paroch Ilariu Cojocariu, ca director 
școlar.

S’a cântat „împărate ceresc" și apoi 
a urmat esaminarea din Istoria biblică ou 
t6te 5 despărțămintele, apoi soris și oetit, 
esamenul mental și în soris din matematioă. 
Din tote acestea, răspunsurile școlarilor 
făceau să-ți salte inima de bucuria. In 
șirul numărosului publio vedeai bătrâni, 
și bătrâne, cari vădend sporul făout de 
nepoțeii lor, lăcrămau de bucuriă. După o 
pausă de 10 minute s'a continuat esamenul 
din Geografiă, Constituțiunea patriei, Istoria 
Ungariei, Fisioă, 1st. naturală eto.

Elevul Filip Zosim a rostit un mono
log forte potrivit, enprindând povețe de 
mare folos pentru popor. Au mai urmat 
oântărl biserioescl și naționale, atât de 
plăcute poporului.

Arătând acestea publioului român, 
aducem laudă d-lui învățător al nostru 
loan Fleșeriu, care prin acest esatnen a 
făcut bucuriă întregului popor. Dumnezeu 
să-l țină la mulțl ani, ca să ne fiă și în 
viitor spre fală și mângâiere!

Membrii senatului școlar:
Georgia Ștulea, loan Blaga,

Nicolau Aldica.

S&mSLE DILEL
— 1 (13) Iunie.

f Dr. Alexandru Grama. Din Blașiu 
primim soirea telegrafică, că Dr. Alexandru 
Grama, unul dintre cei mai tineri canonici 
ai capitlului metropolitan, a răposat ieri 
seră. El a absolvat teologia în Blașiu la 
anul 1875, de aoi șl-a continuat studiile în 
Viena, uude a luat doctoratul în teolcgiă, 
după care s’a reîntors ârășl la Blașiu și a 
funoționat aci oa profesor de teologiă, fiind 
în anii din urmă înaintat la rangul de ca
nonic. Ca profesor și scriitor pe terenul 
bisericesc, el a desvoltat diligință mare, 
fiind autor a mai multor scrieri bisericesol 
și redactor al „Foiei bisericesol", ce apă
rea anii treouțl 'în Blașiu. Prin mârtea lui 
s’a stins și al treilea și cel din urmă dintre 
frații Grama, cari în primăvara acestui an 
au răposat unul după altul, toți în flârea 
vieței. La 10 Martie n. a răposat comer
ciantul Justinian Grama din Budapesta în 
etate de 48 ani, la 31 Martie n. a răposat 
fratele său loan, comerciant în Blașiu în 
etate de 42 ani, er acum a urmat al trei
lea frate, Alesandru, care de-asemenea a 

murit în florea vieței. — Fiă-i țărîna 
ușâră !

—o —
Studenții din Graz și mileniul, pi

lele aceste representanții națiunilor boeme, 
române, croate, bulgare, rutene, sârbe și 
slovene dela universitatea din Graz s’au 
întrunit la o ședință intimă, unde au redac
tat un protest contra mileniului maghiar. 
Protestul dice : că „considerând, că serba
rea milenară ungară e o batjocură a secu
iului 19, e o înjuriă svirlită în fața Eu
ropei culte; oonsiderând, eft serbarea mi
lenară ungară nu e un act de înaltă cul
tură și maturitate morală, ei mai vîrtos 
preamărirea asupririi brutale făptuită în 
deoursul de 1000 de ani față de celelalte 
națiuni ale Ungariei ; considerând, că Eu
ropa întrâgă necunoscend starea adevărată 
nu protesteză: protestăm noi representanții 
tinerimii inteligente dela universitatea din 
Graz."

—o—
Prelați români la monarchul. Maj es

tates Sa monarchul a primit alaltăerl în 
audiență pe I. P. S. metropolitul Miron 
Romanul și pe P. S. S. episcopul loan Me- 
țianu.

—o —
Lucruri slabe cetim în foile unguresel 

despre părintele preot gr. or. din Zlaina. 
In 8 Iunie, adeoă — spune „B. H." — în 
biserica greco-orientală din Zlatna preotul 
român a ținut o cuventare forte patriotică, 
er elevii soolei au cântat „Szozat"-ul și 
„Himnusz“-ul unguresc. — Adevărat este 
părinte? Și deoă adevărat este, cum de 
Duchul sfânt te-a părăsit într’atât, ca se 
profanezi altarul românesc cu astfel de lu
cruri slabe?

—o —
1000 de „Croați" în Budapesta. Foile 

din Budapesta spun, că nu mai puțin de
cât 1000 de „Oroați" au sosit adl în capi
tala ungurescă la marele bâlciu al mileniu
lui. 380 dintre ei sunt țărani, 250 mese
riași, er ceilalți din inteligința „croată". 
Mare-i bucuria Israflului din Judapesta pen
tru acestă nouă „minune milenară".

—o—
Din Făgăraș ni-se scrie: pilele aces

tea s’a întregit aici postul de cassar al 
„Reumunei de asigurarea morților". La 
stăruința mai multor membri români, oarl 
ar fi dorit să alegă pe unul dintre ai noș
tri, a competat și d-I Alexandru Răglan. 
Pentru a-se convinge mai bine despre dis- 
posiția Românilor, d-1 Răglan a trimis o 
listă pe la membrii români, rugându-i ca 
aceia, cari ar fi aplecați a-1 alege pe dân
sul, să-o subscrie. Au și subscris lista 280, 
va să dică reușita d-lui Răglan era asigu
rată. Dâr ce să vec}I? Când a sosit diua 
alegerei, dintre Români nu s’a presentat, 
decât 4 inși! Se ’nțelege, astfel stând lu
crul, du se mai pâte mira nimenea, că deși 
noi suntem în majoritate atât de mare, 
totuși suntem învinși în tote părțile de-o 
mână de Unguri și Sași. E forte trist, că

ai noștri sunt așa de nepăsători, câud e 
vorba de interesul lor. Prin acâsta ne dis
credităm înși-ne și încuragiăm pornirile 
dușmanilor noștri. — 1. P.

— o —
Țarul la Viena. „Noua Pressă Liberă" 

află din isvor competent, că ministrul afa
cerilor streine a primit scirea confidențială, 
că Țarul are de gând să visiteze Viena la 
sfîrșitul lui August său la începutul lui 
Septemvre. încă nu se scie dâcă Țarina îl va 
însoți. De-asemenea nu se scie încă nimic în 
oe privesce diua sosirei și durata șederii 
sale. In cercurile ourții se crede, că Țarul 
va rămâne la Viena 3 său 4 dile.

—o—
Pentru cei mai distinși învețătorl 

români de confesiunea gr cat. recoman
dăm concursul privitor la ocuparea postu
lui de cantor-învățător în oomuna Surăuad, 
din Săiagiu, pe oare-1 publicăm în partea 
din urmă a numărului nostru de astăc}!. 
Fbnd acest post unul dintre cele mai bine 
salarisate, se așteptă, ca fiitorul învățător 
al Sărăuadului să fiă un bărbat brav în 
fote privințele, mai ales, că comuna acesta 
e situată în părțile cele mai espuse, unde 
dela învățătorii noștri se aștâptă deosebit 
zel și devotament în lupta pentru apăra
rea limbei și culturei nostre naționale. Ar 
fi forte de dorit, deci, ca la acest post să 
se găsescă concurențl dintre cei mai har
nici învățători ai noștri.

—o —
0 nenorocire în Bucurescî Ieri pe 

la 11 ore și jumătate a. m. s’a întâmplat 
un aocident din cele mai grave în strada 
Academiei vis-â-vis de ministerul de interne. 
Se lucra la o casă ; zidul grajdului casei 
Djaburow, care se afla alături, fiind slăbit 
de fundamentele zidăriei nouă, s’a prăbușit 
peste lucrători. PăDă la 6ra 1 s’a găsit nu
mai o luerătdre, anume Tinea Gheorghiu, 
mortă, și 2 lucrători răniți. Se luorâză spre 
a desnomoli pe ceilalți lucrători, despre 
cari se crede, că sunt aooperițî sub dărî- 
măturile zidului.

—o —
Ploi în România. La Vârciorova 

ploile torențiale nu mai contenesc. Alaltă
erl a plouat așa de tare, că în apropiere 
de Vârciorova linia ferată a fost astupată 
de nămolul, care a cădut din munte. Oir- 
oulația trenuri'or a fost întreruptă timp de 
rrei ore pănă ce s’a ridicat nămolul. Din 
causa acâsta trenul românesc a piedut le
gătura cu trenul austriac.

—o —
Internatul pentru studenții români 

în Cernăuț. Cetim în „Gazeta Bucovinei": 
Un argument puternio pentru învăpăierea, 
zelul și nisuința poporului român din 
Bucovina pentru cultură și lumină, ne dă 
resultatul frumos al colectelor pentru in
ternatul de băieți. Apelul comitetului pen
tru înființarea internatului vedem, că află 
un resunet v;u în inimile tuturor Români
lor de pretutindeni. Românii bucovineni, deși 
germani, aduo chiar și ultimul lor crucer ca 

obol pentru realisarea causei sfinte. Nu numai 
persone singuratice contribue fiăcare după 
putință, ci chiar și multe comune au luat 
hotar rl, ca din puținul lor avut să-și eter- 
niseze amintirea îmbinată ou acâstă între
prindere măreță, dâră tot-odată și vitală, 
dela care atârnă esistența și viitorul nostru 
național. Resultatul ooieotelor incurse din 
comunele : Horodnioul-de-jos, Suoevița, Bo- 
tușana, Horodnio-de-sus, Dorna-CandrenI, 
Carapciu, Seletin sunt îmbucurătore, eră 
resultatul colectei din Vatra-Dornei este 
chiar surprindător.

Nu numai singuratice persâne au ma
nifestat simțământul lor naț'onal și de bine
facere, deră și comuna ca atare a luat un 
conclus, care-i faoe to'.ă onorea și merită 
să afle imitare. Aflăm din isvor sigur, că 
comitetul oomutial din Vatra-Dornei a ho- 
tărît în ședința sa din 8 Iunie a. o. oa să 
dea din averea sa comunală suma de 500 
fl. pentru internat și anume în rate în anii 
1897, 1898 și 1899. Hotărîrea aoesta tre- 
bue să umple inimile fiă-căruia de bucuriă 
și suntem siguri, că ea va servi multora 
ca pildă măreță de urmare.

—o —
Ornor îndoit. Din Mezoosâth se anunță, 

oă un proprietar de aoolo, mergând prin 
piață a simțit dintr’odată pe un pungaș, că 
caută în busunarele hainei. Strigând asupra 
lui, pungașul scose un cuțit și-l împlântă 
în proprietar. Acesta cădii la pământ scăl
dat într’o baltă de sânge. Lumea adunată 
în juru-i revoltâudu-se de fapta criminală 
a pungașului, năvăli asupra lui și-l bătu, 
pănă acela își date sufletul.

—o—
Venătorefle anarchiștî. Guvernatorul 

din Barcelona a dat ordin tuturor auto
rităților din oraș și provinciă, să pornescă 
gonă contra anarchiștilor, pentru a-i aresta. 
Ordinul acesta s’a dat în urma atentatului 
anarchist din urmă, care a secerat o mul
țime de jertfe. Regina regentă a dat 1000 
de dolari pentru familiile jertfelor anar
chiștilor.

Sfîrșitul uuui hoț „celebru In Eszâk 
a fost strangulat ieri moșneagul de 79 ani 
Csonka Ferencz, cel din urmă soț și amic 
al renumitului bandit maghiar Rozsa San
dor. Csonka a luat parte la tăte espedi- 
țiunile de jaf și omor ale lui Rozsa San
dor și chiar și la pertractarea finală vorbia 
forte însuflețit de ele. El șecjuse 20 de 
ani în temnițele din Ilava, și scăpând din ele 
a mem în Slavonia, unde nu s’a putut re
ține să nu oomită nouă omoruri. Fiind 
prins la începutul anului curent, tribunalul 
din Eszâk osândi pe bătrânul și păcăto
sul bandit la mdrte.

—o—
Logodnă, D-1 loan 1. Băluță din Brăila 

s’a logodit dilele acestea cu d-ra Maria R. 
Popea din Satulung (Săcele). — Dorim fe
ricire tinerei părechl.

—o —

să devin ostaș pentru împărat și țâră, în 
contra dușmanilor noștri.

Istoria ta tocmai sâmănă cu a mea, 
grăi al doilea soldat, privindu-1 cu băgare 
de semă. Pentru-că în același mod am fost 
răpit și eu de un leopard, care asemenea 
mi-a cruțat vieța. Mai târdiu m’a găsit și 
m’a crescut o familiă de păstori, pănă când 
am credut, că sunt destul de bătrân și tare 
ca să mă fac osten, cum era și tatăl meu. 
De el și de maica mea, mă despărțisem 
chiar ca și tine, și tu a bună semă nu ești 
altul, de cât prea iubitul meu frate.

Scumpi copii, voi ați regăsit pe tatăl 
și pe mama vostră! dise Eustachie.

Încă oâte-va cuvinte esplicară totul 
și familia, care odinioră fusese despărțită 
într’un mod atât de crud, care acum se 
regăsise ca prin minune, din momentul 
aoesta nu avea altă dorință, de cât să tră
iască cu multă dragoste împreună.

îndată ce se sfîrși răsboiul, oștea vic- 
toriosă se întorse Ia Roma și fu copleșită 
de laude și de binecuvântările cetățenilor, 

cari prin eroismul ei se vedeau scăpațl de 
tote grijile. Acum și Eustahie ar fi putut 
uita ușor dilele cele amare de ispită. Pe 
iubiții săi îi avea lângă sine. ErășI se vedea 
bogat și puternic, onorat și prețuit de în
treg poporul. Și în adevăr, putea să fiă 
mândru pentru faptele sale. Der își aduse 
aminte de vechiul său păcat și, chiar în 
ora succesului, rămase umilit, dicând că nu
mai lui Dumnecleu să cuvine laudă.

La intrarea în Roma învingătorii fură 
primiți de însuși împăratul și de suita lui, 
și după datina vechiă, petrecuțl în triumf 
pe stradele cetății. Tote privirile sunt ațin
tite asupra lui Eustahie, numele lui să 
audia din gura fiă-căruia. Intre strigătele 
vesele ale mulțimei, conductul triumfal 
ajunse în fine la palat, unde era pregătită 
o mâsă strălucită. La acâsta căpitanul în
coronat ședea lângă împăratul și fu trac
tat cu tote onorurile. La sfîrșitul mesii, 
după ce armata vitâză fu lăudată în de 
ajuns, împăratul să ridica de pe tron și 
dise:I

„Templul este aprope, se mergem și 

să mulțumim țleilor noștri pentru ajutorul 
și grația lor".

Conductul strălucit să puse din nou 
în mișcare. Singur Eustahie rămase înapoi 
mărturisind împăratului, că dânsul este creș
tin și ca creștin cu venerațiă își plecă ge
nunchele înaintea unicului Dumnedeu al 
cerului și al pământului; er să fățărâscă 
venerațiă miDcinosă îl opresoe consciința.

Audind acestea împăratul, nori negrii 
îi întunecară fruntea și pleca în tăcere mai 
departe.

Nu mult timp după acâsta împăratul 
trimise garda domnâscă, care trebuia să 
aducă pe Eustahie dimpreună cu familia 
lui în templu, unde altarul de jertfă era 
gata și câta preoților jur împrejur.

Acum, puteți alege, dise împăratul, 
având fața posomorită. Ori vă închinați 
țleilor, cărora ne închinăm noi, ori muriți 
morte, care o mor toți aceia, cari despre- 
țuesc numele lor sfânt.

Noi nu ne putem ruga țleilor minci
noși, răspunse Eustahie și familia lui ca 
dintr’o gură. Dumnedeul nostru nu ne pă- 

răsesce nici-odată. Cum să-1 putem despre
țul noi? Numele lui fiă în veci binecu
vântat.

Audind împăratul acestea, în mănia 
sa uită ceea ce a făcut Eustahie pentru 
împărăția. Păditorii căpătarâ poruncă să-1 
arunce în pușcăria cea mai adâncă, dim
preună cu pe toți ai săi. Și fiind-că Eus
tahie, soția și copiii săi refusară și de aici 
încolo d’a se închina Țleilor păgâni, cum 
dorea împăratul, li-s’a făcut judecata: să fiă 
aruncați ca să-i mănânce fiârăle sălbatice.

Coloseul se împlu cu privitori, cari 
n’aveau milă în inima lor. Sgomotul mul
țimei nerăbdătore era întrecut de urletul 
flămândelor animale sălbatice, cari lacome, 
încercau să iâsă din căsuliile lor, când de
odată fură conduși în arenă Eustahie, no- 
bila-i soțiă și voinicii lor fii. Ei, braț la 
braț, steteră în mijlocul arenei, liniștiți, 
fără frică, ridicând cu încredere ochii că- 
tră cerul limpede, azur.

Acum se deschiseră căsuliile și de
odată năvălesc afară un leu și un leopard 
și cu nisce sărituri sălbatice, se aruncă
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Muscele coliiinbnce au început a se 
ivi și în anul aoesta în ținutul Lipovei, 
mai ales pe hotarul comunelor Sistaroveț, 
•Chizdia, Labasinț și Vizma. Deja mai multe 
vite ale țăranilor de pe acolo au perit în 
urma împunsăturilor acelor musce veni- 
nose.

—o—
Un practicant de farmacia pote afla 

loc cu începutul flilei de 15 Iulie n. c. în 
farmaoia d-lui Dumitru Banciu din Săliște, 
în comitatul Sibiiului. Se reoere să ti ab- 
.solvat șese clase gimnasiale, să fiă din 
familia bună și să cunosoă . limba ma
ghiară.

— o —
Musica orășenesc;! va da mâne, Du

minecă, un conoert în otelul „La pomul 
verdeu. începutul la 8 ore sera. Intrarea 
30 cr.

— o —
Concert va arangia astăcji și mâne în 

■otelul „Europa" musică de lăutari din 
-Gyula sub conducerea lui Bade Pista.

—o—
Ospețiî, cari vin Ia Brașov, pot afla 

•cele mai bune, mai curate și mai liigie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
«,șa 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 diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fl. la di.

Necrolog;.

Subsorișii cu inimă frântă de durere 
aduc la ounoscința tuturor rudeniilor și ou- 
nosouților, că iubitul lor frate și cumnat

Or. Alesandru Grama, 
canonic metropolitan, 

astăfil la 6 ore sera în anul al 46-lea al 
etății și al 23-lea al preoției, și-a dat su
fletul în mânile Creatorului său.

Rămășițele pămentesci ale scumpului 
repausat se vor aședa întru sperarea în- 
viării, Duminecă îu 14 o. la 4 ore d.,[a în 
cimiteriul comun.

B1 a ș i u. în 12 Iunie 1896.
Ana m. Pop, Iuliana m. Vancea și Amalia 
■Grama surori. Maria Grama, Stefan Pop și 

George Vanoea oumnată și cumnațl.

Ordinea Examenelor la școla elemen
tară capitală gr. or. din Brașov, la fine ■ 
anului șoolastic 1895—96, este următorea:

Esamenele publice : Luni, Marți și 
MercuiI în 10. 11, și 12 Iunie st. v. în 
sala cea mare a edificiului gimnasial din 
Grdver, și anume:

Luni în 10 Iunie: dela 8—9 bre a.

peste nisipul plin de sânge drept asupra 
jertfelor lor. Cum ajunseră însă la câta i 
mică, neajutorată, firea lor, neastâmpărată 
și setosă de sânge, într’o clipă se preface 
blândă și cruțătore. Fiârăle sălbatice recu
noscură pe tinerii, pe cari îi crescură în 
patria deșertului lor. Cu lingușire se pu
seră la picidrele junilor și, spre uimirea 
tuturor, începură a le linge mânile.

Der minunea acăsta nu le-a folosit 
nimic sărmanilor prigoniți. Mănia împăra
tului crescu afară din cale, văclend că ani
malele sălbatice au mai multă milă cu cei 
osândiți, de cât semenii lor proprii. El po
runci ca numai decât să se pregătescă tau
rul cel mare de metal, înfiorătorul său in
strument de chinuire. Familia creștină fu 
împinsă în pântecele namilei de metal. 
Acâsta însă se ruga neîntrerupt cu credință 
neclintită, lăuda și preamărea pe Atot pu
ternicul, în care singur îșl avea totă mân- 
găiarea. îngerul Domnului li-se arătă și le 
porunci să nu se îngrijâscă mai departe și 
să sufere.

îndată ce au fost închiși în spațiul 

m. cu clasa I de copile, 9—10 cl. II ; 10 
-11 cl. III; 11-12 cl. IV; dela 2-3 p. 
m. cl. V de copile 6i dela 3—4 elevele 
din Internatul Reuniunel, Femeilor Române 
din loc.

Marți, m 11 Iunie: dela 8—9 cl I-a 
de copii, 9 — 10 ol. I-b, 10—11 ol. Il-a, 11 
—12 cl. II-b, 2-3 p. m. ol. IlI-a, 3-4 
ol. IlI-b.

MercurI, în 12 Iunie: dela 8—9 ore 
a. m. ou cl. IV de copii.

Esamenele ol. III și IV de copii, IV 
și V de copile se încheie ou oântărl.

Esercițiile gimnastice se țin : eu cl. 
IV de copii în 12 Iunie dela 9—10 Ore 
a. m.

Esercițiile în grădinărit se țin: ou ol. 
III-a-b de copii în 11 Iunie dela 4—5 ore 
p. m.; cu ol. IV de copii în 12 Iunie dela 
10—11 ore a. m.; cu ol. IV și V de co
pile în 10 Iunie dela 4-5 Ore j:. m. (es- 
cursiunile în grădina școlei).

Lucrurile de mână ale copilelor din 
ol. II—V sunt “espuse sub decursul esa- 
menelor în sala de esaminare.

Esamenul practic din economia casnică 
(menagiu, croitoria, ousutul la mașină etc.) 
se ține cu elevele din Internat în 16 Iunie 
dela 4—6 Ore p. m. în localul internatului. 
Lucrurile de mână ale aoestor eleve vor fi 
espuse timp de o săptămână în sala de 
studii a internatului;

Esercițiile în jocuri ‘eto. se țin: cu 
copiii și copilele din școla froebeliană a 
bisericei Sf. Nicolae în 15 Iunie dela 10 
—11 ore a. m. tot în sala cea mare a edi
ficiului gimnasial.

Duminecă în 16 Iunie, după servițiul 
divin, se va încheia anul școl. 1895/96 cu 
cetirea clasificațiunilor și împărțirea pre
miilor.

La esamenele acestea, precum și la 
festivitatea încheierei anului șool. se în- 
vită cu totă stima binevoitorii și amicii 
acestor școle.

Brașov, 1 Iunie 1896.
Direcțiunea.

ProducțiunT și petreceri.

Cața, Iunie 1896.
Marți în 21 Iunie c. s’a sfințit fron- 

tarul bisericei române gr. or. din comuna 
Cața, la oare au asistat mai multe persone 
din împrejurime. Cu acestă ocasiune, tine
rimea română dimpreună cu d-1 învățător 
și cu d-șora Eugenia Mircea au arangiat 
și un teatru în folosul Bibliofecei române.

Săra la 8 Ore s’a început teatrul în 
sala școlei gr. or. Sala era plină de lume 
atât din loc, cât și din împrejurime. Era 
forte plăcut de-a vede, cum apar pe scenă 
țărani și țărance îmbrăcate în costumul lor 
frumos național.

S’a jucat piesa „Cinei cinei*1. PersO- 
nele erau representate prin d-1 învățător 
I. Ursu, care a jucat rolul lui Șandu, și 

încunjurat cu metal, slugile călăilor aprin
seră de desubt un foc puternic, ast-fel că, 
cu amurgul serii, fierul se făcu roșu de flă
cări. Inlăuntrul lui însă era tăcere și li
niște.

Trei $ile și trei nopți au ars focul 
într’una, fără întrerumpere. In sfîrșit po
runci împăratul să-l stingă și să scOtă afară 
cenușa acestora, cari au îndrăsnit să nu se 
supună poruncilor lui.

După ce s’a reoit monstrul cel de fier 
și slugile descuiară corpul prefăcut eră ne
gru, vădură pe Eustahie, pe soția și fiii 
lor stând lângă olaltă neatinși ca și când 
nu li-s’ar fi întâmplat nimic. Nu li-se pârli 
nici un fir de păr. Cu gingășiă erau îm
brățișați unul cu altul și toți patru steteau. 
pe față cu un zimbet supranatural, frumoși 
și mândri, și se părea că în somnul lor 
dulce, fericit, au uitat pentru veci de sufe
rințele și grijile lor.

Comunicată de
Petra-Petrescu. 

tînărul june G°orglie Căbășu, care a jucat 
rolul lui Graor. Apoi d-șorele Eugenia Mir
cea, care a jucat rolul Florei, d-șora Maria 
Pălășan a jucat pe Smărădița și d-ra Maria 
Boeriu pe Tincuța.

Teatrul a durat pănă târdiu și s’a is
prăvit între aplausele cele mai însuflețite. 
Pe urmă a început jocul, care s’a conti
nuat pănă la diuă.

Atât teatrul, cât și petrecerea cu dans 
au reușit forte bine. Toți, câți au asistat 
la acestă petrecere au lăudat mult pe ti
nerii români, admirând talentul și destoi
nicia lor.

Dorim, ca bravii noștri tineri din Cața, 
să mai arangieze ast-fel de petreceri fru- 
mose, dând ocasiune ospeților să admire 
pe tinerele și drăgălașele țărăncuțe, cântând 
și jucând național.

Un călător.
*

Cuvesci, Iunie 1896.
Corul vocal rom. gr. or. din Cuvesci 

fKovesd), sub dirigința bravului înv. Georgiu 
Tomi, a dat Lunia Rosaliilor 13 (25) Maiii 
c. un concert împreunat cu dans în localul 
d-nei Griinfeld din loc. Resultatul atât mo
ral, cât și material — între împrejurările de 
adl — a fost mulțămitor. Petrecerea a fost 
animată și a durat pănă în dori de di. După 
subtragerea speselor, au rămas venit curat 
31 fl. 95 cr., la cari mai adăugând 6 fl. 
63 cr. bani gata din anul trecut, avem cu 
totul 38 fl. '58 cr., care sumă de bani, con
form înțelegerii avute, s’a decis a se de
pune în cassa de păstrare pentru procurarea 
unui steg pe sema corului.

SuprasolvirI am primit dela următorii 
d-nl: Corneliu Iorgovicî not. în loc 2 fl., 
Paul Sebescin not. în Hodoș 1 fit', N. Zolo 
vice-not. în Hodoș 1 fl., Grigoriu Cioloca 
adj. not. în loc 1 fl., D. Pintia 1 fl., Gen- 
darmeria din Labasinț 1 fl. 50 cr., I. Suciu 
preot în loc 1 fl., A. Dehelian la of. județ, 
din Lipova 1 fl., Iul. Barzu înv. SistarovețI 
1 fl. 15 cr., I. Covaci, pădurar în loc 1 fl., 
Takob Kohn neg. în loc 1 fl., A. Ardelian 
neg. Comiat 1 fl., domna Iulie Sax, Timi- 
șora 1 fl., D-ra Pava Levi, Timișora 1 fl.

Tuturor acestora le aducem în nu
mele corului nostru vocal sincerile nostre 
mulțămirl.

ConTOcare.

Presidiul „Reuniunei învățătorilor Ro
mâni Selagenl“ convocă cu onore pe toți 
membrii ordinari, fundatori, onorari, ajută
tori, părtinitori și corespondenți la aduna
rea generală a reuniunei ce se va țină 
în comuna Bârsăul-de sus (Felso Berekszo). 
la 6 Iulie, a. c. st. n.

La acestă adunare sunt rugați a lua 
parte toți iubitorii învățământului poporal 
din Sălagiu și din alte părți.

Șimleul Silvaniei 5 Iunie 1896.
Alimpiu Barboloviciu Vasilie Oltean, 

vicariu for. episcopesc actuar, referințe.
al Silvaniei și președin

tele reuniunei.

Premiu pentru grădinărit și pomărit.

Adunarea generală a despărțământului 
subscris, încă în an. 1894 a decis a da 
două premii â 25 fl., acelor învățători din 
raionul despărțământului său, cari s’au dis
tins în cultivarea grădinăritului și altoirei 
de pomi, spre care scop se provâcă toți, 
acei domni învățători, oarl voesc a obțină 
aoeste premii, ca să-și așternă jugările in- 
struate cu atestat din partea senatului șco- 
lastio, (oare să conțină câți și ce fel de 
pomi a oltoit și cu ce resultat în anul 
1894/5) subsorisei direoțiunl pănă în precjiua 
adunărei generale din ăst an, oare se va 
ținâ la 11 Iulie st. n.

Dela Direcțiunea despărțământului 
XXVI al Asociațiunei transilvane.

Reghin, 4 Iunie 1896.

P. Bariu, Iosif Popescu,
director. secretar.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 12 Iunie. Soirea des

pre disolvarea parlamentului o sus
țin mai multe toi de aici. „Magyar 
Hirlap“ c|ice, că disolvarea se va face 
la începutul lunei Iulie, er nouele 
alegeri se vor fixa pe Octomvre.

BucurescY, 12 Iunie. Agitația în 
ceetiunea Metropolitului-Primat con
tinuă. D. Fleva a adresat un apel 
cătră credincioși, femei și bărbați, 
pentru-ca Duminecă să se întrunâscă 
toți în biserici și apoi se ia parte 
la întrunirea publică, ce se va țină 
la 10 bre a. m.

In urma petiției, ce a adresat 
Grhenadie Petrescu Regelui, hainele 
și rufăria Metropolitului-Primat au 
fost liberate ieri sera din palatul 
metropolitan.

lași, 12 Iunie. Secțiunea Ligei 
de aici a recunoscut noul comitet 
central al Ligei.

De asemenea au recunoscut 
noul comitet secțiunile din Ploesci 
și Brăila prin scrisori forte căldu- 
rbse.

Sofia, 12 Iunie. In Varna s’a 
ținut un mare meeting în afacerea 
schismei bulgare. Au luat parte o 
mulțime de Macedoneni. Tbte silin
țele poliției de a împiedeca meetin- 
gul au fost zadarnice. Intre altele 
el a protestat contra neînsemnătății 
reformelor obținute, și a reclamat 
drepturile Macedoniei la autonomiă.

Paris, 12 Iunie. Se anunță din 
Atena, că la ridicarea asediului din 
Vamos, au fost uciși 144 Turci.

Rescola din Creta întinc}endu-se 
și la vestul insulei, Turcia a trimis 
acolo doue batalione de infanteriă.

Roma, 12 Iunie. „Agenției Ște
fani “ i-se anunță din Massauah, că 
în procesul intentat generalului Ba- 
ratieri, procurorul a propus se fiă 
pedepsit cu 10 ani arest greu, de 
garnisonă.

Despre îmbrăcăminte și lux.

II

Prin lux lesne ajungem la des
frânate și risipă, cheltuind cu ușu
rință de minte totul, ne mai stimând 
nici religiunea, nici posițiunea în 
care ne aflăm.

Cel dedat la patima luxului nu 
se mai gândesce la virtute și ondre, 
decât numai la desfrânărl; nu mai 
cunăsce nici o margine în economiă 
și, neputendu-se folosi cu adevărat 
de cele avute, se face și călcător de 
dreptate, de adevăr și de jurământ, 
și îșl aruncă familia în miseriă.

Se ne mărginim stările de avere 
și vom fi mulțămițl, decă vom în
cepe a ne deda cu cruțarea, fără de 
care nu este stare, care se ajungă 
și cu care să se potă îndestuli cine
va; chiar sărăcia se pdte schimba 
în bogăția cu ajutorul simplicității.

Se ne obicinuim a desprețui o 
zădarnică pompă, a ne mulțămi cu 
puțin și a ave îmbrăcămintea numai 
pentru trebuință. Să ne învățăm a 
ne regula masa și traiul nostru nu 
după obiceiurile de acum, ci după 
acelea ale strămoșilor noștri. Să în
vățăm a ne întări în simplitate, a 
împuțina luxul, a porunci poftelor 
gurei, a nu ne rușina de sărăciă, a 
ne îndestuli cu puține cheltueli ne
cesitățile nâstre și, în fine, a ne purta 
într’un așa mod, ca bogățiile nâstre 
să atârne mai mult de noi, decât 
de noroc, așa ca să flă cine-va bo
gat, nu trebue alta, decât un suflet 
fără dorințe și pofte de prisos.
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Luxul este aplicarea de a între
buința averea și prisosul la lacoma 
împăcare a trebuințelor simțuale, la 
strălucirea externă, la pompă și cău
tarea comodităței vieței.

Luxul, de altă parte, înghite în- 
su-și tot, împrejuru-i absorbe totul, 
și face pe popor sec, cuprins de 
ambre propriă, neager la câștigare 
și nesimțitor la cerințele morale mai 
înalte. Luxul sapă un abis între pă
turile sociale predomnitdre și massele 
poporului și este causa principală a 
acelei căderi, pe care o produc cu
noscutele discordii interne și agita- 
țiunele. Luxul sprijinesce acea la
comă căutare a plăcerilor accesibile 
avuților, acea expunere ipocrită a 
unei avuții imitate pe lângă o se- 
răciă lipită pământului de nevoiă.

*
Acum vom arăta modul de îm

brăcăminte în timpul verii și al 
iernii.

In timpul verii se preferă sub 
tbte punctele de vedere materiile sub
țiri de lână și hainele albe. Hainele 
de lână albă subțire sunt cele mai 
bune de purtat vara.

In timpul căldurilor mari tre- 
bue omul se se pătjescă cu cea mai 
mare îngrijire, de-a nu sta expus în 
radele sorelui, cari pricinuesc dife
rite bble, ba chiar și mbrte de multe- 
orl. Pe cap este bine a purta o pă- 
lăriă de paiă cu bordurele forte mari 
și largă, și a pune împrejurul pălă
riei o cârpă albă subțire.

Băile seu spălatul cu apă rece 
dimineța e forte folositor în timpul 
căldurilor celor mari.

Hrana în timpul verii, pe căl- 
durele cele mari, trebue se fiă pu
țină, ușbră și puțin substanțială, adecă 
se fiă mai mult compusă din sub
stanțe vegetale, cum zarzavaturi (ver
dețuri) etc. Beuturile alchoolice tre
bue a se înlătura pe cât se pbte, 
căci sunt isvorul a multor bble în 
timpul verii. In timpul mesei se va 
bea puțin vin amestecat cu apă sim
plă, seu aț ă gâsosă (sifon, apă de 
soda), ape minerale ca cele dela 
Borsec etc. Ceaiul și cafeaua sunt 
forte bune în timpul verii, der tre
bue a se bea recișbre.

Se mai recomandă forte mult 
repaos pe timpul căldurilor mari, mai 
cu semă pentru agricultori, cari tre
bue se stea dela lucru dela 12—2 
bre după amiezi, când căldura este 
forte mare. Diminâța, când ese din 
casă, nici-odată nu trebue se ese cu 
stomacul gol, ci în tot-deuna se mă
nânce ceva.

Pentru timpul de iernă, hrana 
trebue se fiă îndestulătbre și, hră- 
nitore, compusă din cărnuri și gră
sime, peste tot <țis, omul în timpul 
iernei trebue să se hrănescă bine și 
a se pune în cele mai bune condi- 
țiuni higienice, pentru a putea lupta 
contra frigului. In tot-deuna dimi
neța se nu esă afară din casă pănă 
nu va lua un ceaiu rusesc cu puțin 
rum, seu lapte, după plăcere, seu o 
cafea cu lapte.

Beuturile spirtubse, cari sunt 
oprite cu totul în timpul verii, acum 
se recomandă, der în cantități forte 
mici și se preferă mai mult în tim
purile reci; în timpul postului Cră
ciunului și al Pascilor se se bea ceaiu 
după masă, din causă că mâncările 
de post fiind reci, ceaiul luat cald 
încălcjesce și arangeză fbrte bine sto
macul.

Frigul mare la om gonesce sân
gele dela piele cătră plămâni și creer 
și omul este espus la apoplexiă. Hi
giena der sfătuesce a se păcți fbrte 
mult de frig mare, căci s’au vedut 
mai în tot-deuna cele mai multe 
ființe căcjute victimă gerului, după 
cum a fost ierna anului 1892—93. 
Celebrul medic Sydenham fbrte cu 

drept dice: „Frigul a causat mai 
mulți morți, decât sabia, ciuma și 
fometea, tbte trei împreună44.

Hainele în timpul iernei trebue 
se fiă bine strînse pe corp, ele tre
bue se fiă de lână seu blăni bine 
uscate și încheiate la piept. Mate
riile grbse, dese și de colbre închisă 
sunt cele mai bune în contra frigu
lui. Doue cămeși puse pe corp țin 
mai multă căldură, de cât doue haine 
pe d’asupra, cari pe lângă altele, 
îngreuneză corpul și împedecă liber
tatea mișcărei.

Flanela aplicată de-a dreptul pe 
corp (pe piele) este de cea mai mare 
necesitate pe timpul iernei.

In tot-d’auna sâ se pbrte vest
minte, cari se nu slăbescă pielea 
și se nu faci multă nădușelă corpu
lui, căci prin acesta se expune omul 
la răceli grele, cari în multe cașuri 
pbte aduce chiar și tuberculosă (of
tică).

Este der bine și se recomandă, 
ca în timpul ieinei fiă-care să porte 
pe piele o flanelă de lână curată, 
cum sunt acelea ale D-rului Jaeger, 
cari apără corpul de diferite răceli, 
ce ar pute proveni în timpul iernei. 
Flanela trebue a se schimba odată 
pe săptămână, căci alt-fel, în loc să 
țină cald, aduce frig.

In fiă-care dimineță omul să se 
spele pe corp (pănă la mijloc) cu 
apă rece și cu săpun; prin acesta 
corpul se întăresce și pbte suporta 
mai bine frigul. Omul ast-fel deprins 
este mai puțin expus la răceli și are 
o vieță mai liniștită. Filosoful Kant 
se îmbrăca ușor, ca se nu răcescă, 
și se spăla ierna pe piciore cu apă 
rece de tot, el a tră't 80 de ani.

Ierna, ca și vara, trebue să se 
schimbe fbrte des rufele atât de pe 
corp cât și din patul de durmit, căci 
premenirea desă absorbe transpirația 
pielei; Pettenkofer c|ice: „mai bu- 
„curos trimitem premenelele nostre 
„la bae, de cât corpul nostru41.

Prin spălarea cu apă. rece și cu 
Băpun se depărteză murdăria pielei 
corpului: Liebig dice, că: „un stat 
„înaintat în civiiisațiune se cunbsce 
„după cantitatea de săpun, ce con- 
„sumă44.

Influența climei reci asupra omu
lui se face simțită în diferite moduri. 
SâDgele devine mai bogat în globu
lele cele roșii și circulația devine 
mare. Pofta de mâncare este fbrte 
mare. Puterea musculară se desvoltă 
fbrte mult.

Peste tot ÎDsă, spre a pute re- 
sista atât contra frigului, cât și a 
căldurei, trebue a ave o vieță regu
lată și o curețeniă exemplară.

Intr’un număr viitor vom vorbi 
ceva despre beuturi.

Prof. Dr. Elefterescn.

Cultura legumelor.
V.

Varija creță (B rassica oleracea 
acephala) nu face căpățină și ea se 
cultivă ca celelalte verde. Semăna
tul ei se face din Maid pănă în Iulie. 
Peste iernă încă se lasă în pământ, 
de unde se taiă numai prin Februar, 
după ce i-au înghețat puțin frundele.

Călăraba (Brassica oleracea cau- 
lorapa) iubesce un pământ bun, gras 
și umed; ea se pbte sămena de pri
măvara începând pănă tomna, în 
fiă-care lună, așa că tot-deuna pu
tem ave călărabe tinere și fragede. 
La săpat și udat trebue să avem 
grijă, ca să nu prea rupem frundele, 
căci atunci călărabele se fac cam 
lemnose și teibse. Peste iârnă păs
trăm de cele mai tinere, 6r de să
mânță alegem pe cele mai mari și 
mai frumose.

Vartja de rose (Brassica oleracea 
gemifera) nu face căpățină ca celelalte 
verde, ci cresce pe un trunchiu înalt, 
care se rupe pe la sfîrșitul lui Au
gust, ca se potă cresce căpăținile 
de pe de lături. Acestea ajung mă
rimea nucilor și stau pe trunchiu ca 
și roșele, de aceea îi și dice varda 
de rose. Peste iernă se lasă tot unde 
au crescut, numai se acoper cu paie 
seu scânduri; cele de sămânță însă 
se păstreză în pivnițe în năsip.

Carfiolul, cartafiolul seu conopida 
(Brassica oleracea botritis) recere cel 
mai bun, mai umed și mai gras pă
mânt între tbte verdele. Semănatul 
trebue se se facă în strat cald (re- 
săduiță) seu în casă în lădiță încă 
din Martie, de unde apoi se răsă- 
desce în grădină. Peste vară se sapă 
și se udă de câte-ori cere trebuința. 
Când înfloresce carfiolul, frundele 
trebuesc plecate puțin în jos, eră 
mugurii se culeg îndată ce s’au des- 
voltat, ca să pbtă cresce după aceea 
alții în locul lor, căci de nu, tot se 
scutură și desfac ei de sine. Carfio
lul se culege tomna din grădină, se 
înplântă cu rădăcina în pământ în 
pivniță seu în alt loc scutit de ger, 
unde încă se mai udă, ca se potă 
vegeta, pănă când înfloresc și se 
coc toii mugurii de pe el.

Broccoli încă este un fel de car- 
fiol, care se cultivă întocmai ca și 
acesta, în pământ bun, gras și unde 
se pbte slobodi apa printre el ne 
timp de secetă.

Rutabaga (Brassica napus rapi- 
fera) este un fel de nap, ce se cul
tivă atât ca nutremânt pentru omeni, 
cât și pentru vite, mai ales în locu
rile răcorose și muntbse. Semănatul 
se pbte face prin Februar și Martie, 
de-una în straturi reci, de unde apoi 
se scdte și se resădesce pe table. 
Rutabaga este cam mâncat de pu
reci peste vară, de aceea nu prea 
reușesce în tot locul.

Napușorul de câmp și cel alb se 
cultivă asemenea pentru frunde; se 
semănă tbmna și primăvara, er peste 
iernă se lasă tot în pământul, în 
care au crescut.

3. Cultura cepelor—Ceapa (Ah
um cepa) este leguma, care nu pbte 
lipsi nici din casa bogatului, nici 
dintr’a săracului; ea conține mai 
multă materiă zăhărbsă ca celelalte 
legumi, de aceea se și întrebuințeză 
nu numai singură, ci aprbpe în tote 
mâncările, la cari se adauge pentru 
a-le îndulci și direge. Din acesta 
causă nu vei afla o singură grădi- 
nuță cultivată cu legumi, din care 
se lipsescă ceapa.

Ceapa se prăsesce din sămânța, 
ce se adună din Cepele mai mari, 
cari se pun primăvara în straturi, 
unde fac nisce lujeri înalț! cu bâtă 
în vârf, din cari mai târdiu se des- 
voltă sămânța; ea se mai pote prăsi 
și din răsaduri (arpagic), cari se adună 
tbmna din straturile, în cari a fost 
semănată.

Ceapa iubesce un pământ mai 
ușor, bun și gras, care trebue încă 
de cu tomnă săpat, ca să se mai 
pbtă înfrăgeți de zăpada și înghe
țurile de peste iernă. Semănatul ei 
se face prin Martie și Aprilie; înainte 
însă de a se sămena, se încolțesce 
mai întâiu în casă, înmuindu-se în 
apă căldâță și ținându se ast-fel două 
trei cjile pănă ce încolțesce. Sămă- 
natul se pbte face în rânduri seu 
împrăștiat. După ce a răsărit, se pli- 
vesce mereu, ca să n’o impresbre bu- 
ruenile.

Răsăditul cepei se face în de
cursul lui Maiu și Iunie. Cu prile- 
giul acesta ’i se reteză rădăcinile 
firbse și vâriul foilor, apoi se răsă- 
desce în alt strat anume pregătit, 
la o depărtare tot de o palmă un 
fir de altul. După resădire se sapă 
de câte două trei ori, precum cere 

trebuința, eră la săpatul din urmă- 
’i se calcă foile la pământ, ca să nu 
mai potă cresce în sus, ci cu atât 
să-i crescă mai tare căpățină din pă
mânt.

Călcatul foilor se face nrin Iu
lie, er scosul prin Septemvre; este 
însă un fel de ceapă, care se sâ- 
mănă numai prin Octomvre și peste 
iârnă stă în pământ pănă primăvara, 
atunci începe a cresce ca și cea să- 
mănată primăvara; acăsta se chiamă 
ceapă de iernă. De-altmintrelea și 
cea semănată primăvara, decă nu 
s’a desvoltat de ajuns, pbte rămâne 
peste iernă în pământ, unde, îndată 
ce se duce zăpada, dă semne de 
crescere și desvoltare. Peste iernă 
ceapa se ține în pivniță și celare, 
ca să nu degere, er de cum-va ar 
degera, se lasă tot acolo, pănă ce 
se desgheță pe rând.

Ceapa e mai de multe feluri: 
cea ordinară roșiă, care se face ro
tundă, ceapa de iernă (alium fistu- 
JoBum); de care am amintit și mai sus, 
și ceapa galbină (alium ascalonicum), 
care se face cam lungăreță și are 
cel mai plăcut gust între tbte cepele.

I. Georgescu.

MULTE ifTfffi toIteT” o
O descoperire interesantă.

In anul 1230 s’a găsit în orașul A- 
quila, al fostului regat neapolitan, un vas 
vechili de marmură, care cuprindea și o 
placă de bronz. Savantul profesor Stribani 
a recunoscut, că acestă placă este o les
pede dedicătore cu sentința de rnortea lui 
Isus Christos în limba chaldeioă. Sentința 
de pe lespede, — autenticitatea ei a fost 
recunoscută mai târdiu de cătră o corni— 
siune francesă de arte, — sună ast-fel în. 
traducere:

„Verdictul lui Pontius Pilatus, locții
tor in țâra Galilea-de-jos, cu așa cuprins, 
oa Isus Nazaret, să îndure pedepsa prin 

, restingnire. In anul al 17-lea al guvernării 
lui Tiberius, în cjiua 25-a a lunei Martie, 
în orașul sfânt al Ierusalimului, oâud Ana 
și Caiafa erau preoți mari și jerifitori ai 
lui Dumnedeu, condamnă Pontius Pilatus,, 
guvernor al Galiieei-de-jos, de pe scaunul 
său judecătoresc ca pretor, pe Isus din 
Nazaret la pedepsa prin răstignire, înțepe
nit între doi ucigaș. După mărturisirile- 
mari și ponderose ale poporului, Isus se 
dă: 1. în mod falș ca Pul lui D-qeu; 2. 
in mod falș ca regele lui Israil; 3. a in
trat în templu in mod sacrilegiu, însoțit 
de tot felul de popor, care purta în mani 
ramuri de palme; prin urmare Isus ester 
4. dușman al legii; 5. un agitator; 6. un 
amăgitor. Pilatus poruacesce, in numele 
marelui imperator Tiberius, primului cen
turion Quiribus Cornelius, a conduce pe- 
Oaanditu» Isus din Nazaret la locul de exe
cutare și a face să se îndeplinescă osânda;, 
interdice deasemenea ia tot poporul, boga- 
țiior și săracilor, a impedeca mbrtea' lui 
Isus. sub greutatea aceleeașl pedepse oa și. 
la el“.

Martorii, cari au iscălit acest verdict, 
așa d»r martorii de sânge ai Mântuito
rului, sunt: 1. Danul Robani fariseu; 2- 
Iohanes Zarobabel; 3 Rafael Robani și 4. 
Elias Kapel, cărturar, La capătul de jo& 
al lespedei stă scris, căoaseiietta ItsptcJ 
a fost trimisă fiă-cărui nem (ovrei).

*
Posta turcescă.

Intre multele instituțiuni, cari seu. 
că numai de emend au fost introduse, seu 
că se află în stadiul de desvoltare in im
periul turcesc este și posta turcescă. Este 
fbrte greu a fi factor postai în Isrnid, Smir
na sbu Beyrut, deoreoe factorul, fiă el turc-- 
grec, spaniol seu jidan trebue să vorbescă, 
seu cel puțin se cunoscă 6—8 limbi. Afară- 
de acesta se mai adaugă și greutatea de 
a descifra adresele, oarl nu sunt scrise- 
așa de precis și lămurit, ca la noi. Ofioian- 
ții poștali au o posipiă și mai grea, debrece-- 
sunt neîntrerupt șicanați cu îatrebăil de- 
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nimica, când au lucrul oel mai mult. Și 
încă merge cum merge prin orașe, la sate 
însă domnesc referințe poștale și mai 
triste. Localități separate pentru postă nu 
esistă de loc și serviciul posțal îl îndepli- 
nesce un călăreț, care împarte scrisorile și 
pachetele șetjând călare. Când călărețul 
sosesce înaintea vr’unei cafenele turnesol, 
totă lumea din ea alârgă afară și unul 
dintre Turol, care scie ceti, descifreză a- 
dresele diferitelor scrisori.

Pensiuni în America.

Pensiunile, pe cari le plătesc statele 
Nord-Americane funcționarilor îmbătrâniți 
în serviciu, se uroă la o sumă forte mare. 
Până când în 1889 căpătau în Amerioa- 
Nordioă 489,725 de indivizi pensiuni în 
suma de 180 miliâne dolari, pănă atunci în 
1893 numărul pensioniștilor se urcă la 
965.012. In acest an visteria statelor unite 
plăti pensiuni în suma de 317 milione 
dolari

*
Animale aflătore în peire«

De present esistă două specii de ani
male, adecă Bisonul din America și Ken- 
guruul din Australia, oarl sunt aprâpe de 
a se stinge cu totul de pe rotogolul pă
mântului. In „Parcul național® dela Yellow- 
stonne încă înainte cu doi ani mai erau 
200 de BisonI, astădl însă nu mai sunt de 
cât 50. Vânătorii persecută forte mult pe 
acest animal, dedrece pielea și căpățîna lui 
se vinde pentru bani scumpi. Din oausa 
acesta tote esemplarele de BisonI, oarl 
le mai află în diferite ținuturi ale Ama- 
rieei, le duc în grădina de animale din 
‘Wasohington. Precum Bisonul în America, 
tot așa este persecutat în Australia Ken- 
.gnruul, de aceea parlamentul engles a ho- 
tărlt, ca începând dela 1 Noemvre și pănă 
la ultima Aprilie, să nu fiă iertat nimănui 
să vâneze Kengurl.

*
Șerpe petrifîcat.

Celebrul profesor universitar italian 
Panoari a făcut în Egipet o descoperire 
fdrte interesantă. A aflat adecă, că șerpii 
așa numiți Haya, de cari se află forte mulțl 
în Egipet, au deosebită însușire de-a înțe
peni și de-a se preface, ca și în petră, în
dată ce îi strîngl puțin de gât. Pancari a 
f? ,-t apoi descoperirea, oă îndată ce apeși 
cv mâna trupul unui astfel de șerpe înțe
penit în alt loc și nu ia gât, el imediat 
îșl oapătă din nou elasticitatea. Despre un 
astfel de soiu de șerpi se face amintire și 
în bibliă, când adecă Moise se produse 
înaintea lui Faraon din Egipet ou un ast
fel de șerpe și toți cei de față priviră în
țepenirea șârpelui, ca pe o minune, și nu 
putură de loc înțelege oum de era Moise 
în stare să reînvie pe șerpele înțepenit.

*
Comorile Țarului Rusiei.

O fâie englesă descrie astfel comorile 
'Țarului: Comorile marei împărății se păs- 
trâză în castelul de iernă. Acolo se află 
corona Țarului prețuită în un milion și ju
mătate de ruble, adecă cam trei milione 
fiorini. Acâstă coronă are forma unei mi
tre episcopesci, care însămnâză, că el, Ța
rul, e și capul bisericei răsăritene. Ea e 
înfrumsețată cu 45 diamante și alte multe 
petri scumpe, între cari și un rubin de 
colore roșie-palidă și de o mărime extra
ordinară. Tot așa de prețiosă e corona 
Țarevnei. Pe amândouă însă le întrece scep
trul Țarului, care e înfrumsețat ou cel 
mai mare diamant din lume, ou vestitul 
diamant „Orloff", care e greu de 185 
-carate. Acest diamant a fost vândut gro
fului Orloff — dela care ’șl are și numele 
— de cătră un comerciant armean numit 
Lazarev, pentru: 450,000 ruble bani gata, 
2000 ruble venit anual și o diplomă de 
nobil. Orloff l’a dăruit apoi Țarevnei Cata
rina a Il-a. Mai are Țarul și un zafir — 
petră soumpă — de o oolore verde-vineție 
al cărui preț e ne mai pomenit de mare. 
O parte a comorilor Țarului se păstrâză în 
Cremlul din MoBova. Aci se pote vede și 
corâna lui Vladimir Momonach, pe oare 
i-a dăruit’o Comnen, împăratul Bizanțului 
la anul 1119. Acesta coronă e un minunat 

lucru de filigran preserat cu petri scumpe 
și diamante.

*
□meni cu per verde.

In statul Nevada din nordul Ameri- 
cei esistă o mulțime de omeni cu păr 
verde. Aparința acâsta extraordinară se 
pâte esplica astfel: Orașele din numitul 
stat mai tote sunt clădite lângă mine, și 
fumul ce ese din topitâre este atât de pu
ternic, încât coloreză cu colore verde în
chisă părul, barba, mustețele și sprînoenele 
omenilor, cari trăeso în acele orașe. Co- 
lârea aoâsta nu strică însă de loo părului, 
căci nu-i slăbesce rădăcina, ci din contră 
o întăresce și face părul mai mole.

*
Colonisarea de iepuri în Suedia.

La începui deceniului acestuia s’au 
stîrpit cu totul iepurii din Svedia, în urma 
unor bdle, așa cât Svedienii au trebuit să 
se îngrijescă de colonisarea altor iepuri. 
Guvernul din Svedia a dus în 1892 din 
Germania mai multe mii de iepuri și li-a 
dat drumul prin diferite părți ale țărei. 
încercarea acesta a succes forte bine, căci 
iepurii se îmulțeso forte repede, și mai 
ales pe insula Hyen, locul de vânat al re
gelui Oscar, s’au îmulțit în anii din urmă 
atât de tare, încât pentru tâmna viitore 
s’au plănuit mari vânătorii asupra iepu
rilor.

Ce s’a ales din creerii Iui Voltaire.

Cu acâstă întrebare se ocupă de pre
sent diarele din Paris. Marele filosof și 
poet frances Voltaire a murit la 31 Maiti 
1778. Cadavrul său a fost îmbalsamat de 
cătră un farmacist din Paris cu numele 
Mitonard, care pentru serviciile sale a ob
ținut dela familiă permisiunea, ca să țină 
pentru sine „lăcașul ingeniului lui Voltaire.“ 
Mitonard prepara creerii și la 1830 îi dă
rui ministrului de justiția. Paul Arenal, 
unul dintre scriitorii biografiei lui Voltaire 
afirmă, că la 1862 creerii savantului fran
ces să aflau în posesiunea unui strănepot 
al farmacistului Mitonard. Că unde se află 
ei astăc)!, nu se mai soie. Toomai acee-șl 
sorte a avut’o și inima Virginiei de Or- 
lean. După cum spune legenda, Englesii 
de mai multe-orl au arunoat inima în foc, 
dâr ea n’a ars. In urmă, urându-se de 
acâstă munoă, aruncară inima Virginiei 
împreună ou oenușa cadavrului ei, în 
Sena.

Literatură.
Escnrsiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu® din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan 
Turca, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tâte poteoile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să cunâscă, ori chiar să faoă escursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem sorisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăoută și folositâre tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (o cr. 
porto). De vândare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

*
In tipografia „A. Mureșianu® din Bra

șov a apărut: Căleuză în dreptul Cam
bial, de Nicolau Nilvan, advooat și director 
eseoutiv al institutului de credit și eoo- 
nomii ohioran, — un op de (Țlnică nece
sitate pentru toți aceia, cari au afaceri cu 
bănci și cu împrumuturi cambiale.

Pentru a face mai plăcută și ușâră 
studiarea diferitelor luorărl de specialitate, 
autorul a urmat sistemul intuitiv, nisuin- 
du-se a familiarisa pe cetitor cu cunosoin- 

țele dreptului cambial. Intr’o parte a opu
lui sunt reproduse în capitoll deosebiți 
tâte disposiț’unile legei, carl se refer la 
oambii, oum și numărâse deoisiunl ale Cu
riei menite a clasifioa textul legei. In par
tea din urmă se află și un indice alfabetic, 
ou ajutorul căruia cetitorul pote afla nu
mai decât instrucțiunile de lipsă pentru 
singuraticile afaceri. — Prețul unui esem
plar 1 fl. Se pote procura dela autorul, în 
Șomcuta mare (Nagy-Somkut.)

*
„Biblioteca Nouă", care apare în edi

tura Librăriei David I. Benvenisti, în 
Craiova, și care și-a luat deja un avânt 
fdrte mare, publioă în No. 3 câte-va no
vele inedite ale talentatului ei Director D. 
Teleor, sub titlu de: „Povestiri". No. 4, 
tot din aoestă interesantă Bibliotecă, pu
blioă câte-va sohițe scrise într’un stil forte 
limpede și curat, de A. Lupu-Anioneicu, sub 
titlu: „Din Vieța Săracă". Reoomandăm 
ou multă căldură oetitorilor noștri „Biblio- 
teoa Nouă", care e una din cele mai iefti
ne și interesante publicațiunl românesol. 
Se găsesce de vân4are și la librăria Ciurcu 
din Brașov ou 16 cr. esemplarul.

*
In Tipografia dieoesană din Arad a 

apărut: Gramatica Română pentru învăță
mântul seoundar, de loan Peiranu, profe
sor de limba română în Arad. Partea I, 
Etimologia. De vânzare la autorul. Prețul 
1 fl., pentru învățători 70 cr. — La lucra
rea manualului present, d-1 autor a ținut 
sâmă de resultatele soiinței moderne: orto
grafia este cea a Academiei române, dâr 
cu unele escepțiunl în favorul fonetis
mului.

Oâlen.c3.a,rT3.1 septemânei.
IUNIE. are 30 dile. CIREȘAR.

țJilele Căi end. Iul. v. Călend. Gregor

Dum. 2 Cuv. p. Nicefor 14 Antonia
Luni 3 S. m. Lucian 15 Vitus
Msrți 4 Păr. Mitrofan 16 Iustina
Mer. 5 M. Dorofteiu 17 Adolf
Joi 6 Visarion și Ilar. 18 Marcela
Vin. 7 S. m. Teodot 19 Gervasiu
Sâm. 8 S. m. T. Strat. 20 Silveriu

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Iunie st. n. 1896.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea. 1 Valuta 

austr.

fl. | cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 40
Grâu mijlooiu . . 5 20
Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mesteoat . . 3 60
Săcară frumâsă . . 3 70
Săcară mijlocia . . 3 40
Orz frumos . • . 3 10

•I Orz mijlociu . . . 2 80
p Ovăs frumos . . . 2 70
5 J. Ovăs mijlociu . . 2 40
f| Cucuruz .... 3 50

Mălaiu.................... 5 60
Mazăre.................... 6 —
Linte ..... ■ 7 —

p Fasole.................... 7 —
M Sămânță de in 7 70
n Sămânță de cânepă 5 10
|a Cartofi .... ' — 70

1 kilă
Măzăriohe .... — —
Carnea de vită . — 52
Carnea de poro . . — 52

♦ 1 Carnea de berbeoe . — 32
100 kil. Său de vită prospăt 21 —

Jl Său de vită topit 32

Cursul losurîlor private
din 10 Iunie 1896

oump. vinde.

Basilica . 6,70 7—
Credit .... 198.25 199 25
Clary 40 fl. m. c. 5o,50 59.50
.Nâvig. pe Dunăre . 139.- 143.-
Insbruck .... 27.50 28.50
Krakau .... 26.75 26.25
Laibach .... 22.75 23.75
Buda .... 62.50 63.60
Palfiy .... 60.- 61.-
Crucea roșie austr. 18.— 18.50

dto ung. , 10.— 10.50
dto ital. 11.75 12.25

Rudolf .... 23.— 24.—
Salm .... 69.— 70.50
Salzburg .... 2b.— 27.—
St. Genois 70.— 71.—
Stanislau .... 43.— 45.-
Trieitine 472°/o 100 £n> c- — -.—

dto 4i,/0 50 69.— 73.-
Waldstein 61.— 63.—
Serbescl 3% 33 65 34.65

dto de 10 franci —,— —,—
Banca h. ung. 4*7 n 121.- 122.—

din 10 Iunie n. 1896.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Prețul per
100 ohilogr.Semințe

5 - dela pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.90 7.—
Grâu dela Tisa 80 6.95 7.05
Grâu de Pesta 80 6.90 7.—
Grâu de Alb a-regala 80 6.90 7.—
Grâu de Bâcska SO 7.— 7.10
Grâu ung. de nord 80 •— •■7:

tS -p ffl e Prațul per
Semințe vcohi

floiul
100 chilgr.

ori nouă
03 Q 
o a dela pănă

Săcară 70-72 6.35 6 40
Orz nutreț 60—62 4.40 4 70
Orz de vinars ■ 62.64 .— 5.—
Orz de bere 64.66 — —.—
Oves 39.41 6.10 6.40
Cucuruz bănăț, 75 .—
Cucuruz alții soiu 73 .— ,__
Cucuruz — i—
Hirișcă n — —.— —.— ■

Producte d-iv. Soiul
OwmuI

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 27- 35.—
— transilvană —.—
— bănățeni

roșiă 28.- 30.-
Oleu de rap» rafinat duo iu — —.—
Oleu de in —. - —. —
Uns. de porc dela Pesta 49 50 50.—

D dela țâră — —
Uc Slănină sventată 46.- 47.-

afumată 51.- 52.—
-a
© Seu —,_

S? Prune din Bosnia în bufi 10.75 11.25
0
•-* din Serbia în saci 10.75 11.25
40 Lict&r slavon nou 14.- 14.50a.

n bănățenesc 12.50 13.—
3. Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
serbescl

Miere brută _ _ __ —.—
5) galbină strecurată —.—

Ceară de Rosenau —
Spirt brut —.— —.—

r Drojdiuța da spirt —.— —.—

din 3 Iunie n. 1896.

"V a 10 1T D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1876 5°/o Apr - Oct. 101.’/,
Renta amortisabilă .... 57c .. 99.’/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.-lai. ÎOO.’/,
„ „ din 1893 5°/o 100.7,
„ „ 1894 int. 6 mii. 57o Apr.-Oct. 96.7,
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 47o lan.-lulie 86.7/„
„ „ (Impr. de 50 mii. 47o H H 87?/t
„ „ (Imp. de 274 m 1890 4”/o

4%
h n 88.74

„ „ (Imp. de45m. 1891 H » 87?/4
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% 11 11 87.’/4

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 6% Mai-Nov. 101 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 237.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.--lul. 97.—

„ „ ,. din lbaă 57n Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 57o Un.-Bec. —.—

„ din 1890 5°/n Hai-Nov. 95 3/8
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lnlie 93 7/a

„ „ urbane BucurescI 67o 11 H
n v t» ” ,5u/o » n 90-Vs
n h » Inși • • fi°/o n n 8*4.7,

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

n n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v, 1584.
Banca agricolă........................... 5C0 150 v. 203.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 403.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 ,1 » 420.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 181.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,—
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 » 1) 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 »> »

„ , „ „2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

1001 —.—
80b f—«~

„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 1010 1» 11 400.
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

201 !> 51
2009

8 C OMP TUBl:

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4'/,%
Casa de Depuneri 57o Berlin .... 37»
Londra .... Belgia .... 7bs
V iena...................... 5% Elveția .... 7«7.g

Târgui de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

8 Iunie de 8966 oapete, la 9 Iunie au 
intrat—.— capete și au eșit7 oapete rămâe 
nând la 10 Iunie un număr de 8959 capet-

Se notâză marfa: uugurâscă veche, 
grea dela —.— cr. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— cr. pănă la—.— cr., demijloo dela 
49.— or. pănă la 50.— cr. ușâră dela 
48,— or. pănă la 50.— cr.

Marfa țerăuâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— cr. 
pănă la —.— or. ușâră dela —.— or. 
pănă la —.— cr.

Proprietar : Dr. Aurei Hlureșianu.

Redactor responsabil Gregoriu iSRaiar.
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Rohseidene Eastkleider fl. 8.65 
bis ^2.75 per Stoff jur fomplefen Kobe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — fotnie 
fdjmarje, roeifje unb farbige Henneberg- 
S e i d e con 35 fr. bis fl. \4-65 per ZHet. 
— glaft, geftreift, farrirt, gemufterf, Damaffe 
etc. (ca 2^0 uerfd). Qual. nnb 2000 uerfcE}. 
^arben, Deffins etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haus. Zlîufter umgefyenb. Poppeltes Brief» 
porto nad) ber Sdjtoeij.
Seiden-Fabrikeii <*. SSeime- 
3 bergț (k. u. k. Hofl.\ Zurich.

Cursul la bursa din Wiena.

riștii și cântăreții buni, între condi- 
țiunî egali, vor fi preferiți.

Se recere cunoșcință și presen- 
tare personală.

Concursurile vin a se adresa: 
Oficiului parochial gr. cat., ca direcțiune 
școlară în T.-Szarvad, p. u. TaBnâd 
(comit. Szilâgy).

Sărăuad, 8 Iuniu 1896.
Pentru senat:

Mihaiu Oșan m. p. G. Stanciu m. p. 
curat, bis. școlar. președinte.

1001,1-1

-[ întemeiată ]- 
0 la 1887. f

Din 12 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.80
Renta de cordne ung. 4% . . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2% • 123.90
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.95
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr.......... 101 25
Renta de argint austr.......... 101.25
Renta de aur austr............... 122.60
LosurI din 860   147.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 958.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 383.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 353.60
NapoleoudorI.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista............................. 120.05
Paris vista.................................. 47.67‘/2
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.30
Note italiene.................................. 44.60

Cursul pieței Brascv.

Din 13 Iunie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.49 Vend, 9.51
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cutnp. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rngșscî Cu mp. 126.50 Vend, “““1"—r
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Concurs
la stațiunea de cantor-învețâtor.

Pentru ocuparea ștățiunei de 
cantor-învețător gr. cat. în Sărăuad 
se deschide concurs cu termin de 
12 Iulie a. c.

Salarul face: 1) cuartir liber cu 
confort, legumerie și super-edifica- 
tele necesare; 2) 420 fi. și anume: 
302 fi. bani gata plătiți prin senat, 
afară de 45 fi. ștolare, ce se încas- 
seză ocasional și 118 fi. în natură 
și naturalii (100 fl.) plătite cele din 
urmă eră-șî în rate prin senat.

Cincinaliile sunt socotite în su
ma de 420 fl.

La concurs sunt îndreptățiți nu
mai indivicji gr. cat. români califi
cați sau absoluțî cu eminențe, sau 
clasă generală bună, și cari posed 
limba română în vorbire și scriere.

Pricepătorii de cant figurai, co

Publicațiune de licitația.
Biserica română gr. or. cu hra

mul S-lui Nicolae din Brașov-Schei, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov cetate, avend de scop a 
vinde realitatea lor aflătbre în Bra
șov, suburbiul Blumena, a împărțit 
acea realitate în 16 parcele, după 
cum se pote vede din planul află
tor în cancelaria D-lui Advocat Ni
colae Strevoiu. Din cele 16 parcele 
de astă dată se pun în licitație ur- 
mătărele 3 parcele:

1) parcela IV în estensiune de 
1441.68 metri cadrați dimpreună cu 
casa de grădinar; prețul de escla- 
mare fiind 2400 fl.;

2) parcela V în estensiune de 
1167.9 metri cadrați cu prețul dees- 
clamare 1800 fl.;

3) parcela VI în estensiune de 
1348.5 metri cadrați cu prețul de 
esclamare 2700 fl.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele susnumite se va ține în
I Iulie 1896 la 9 6re în cancelaria 
D-lui Advocat Nicolae Strevoiu (Bra
șov cetate tergul cailor Nr. 6) unde 
se va pute lua în vedere planul de 
parcelare și să vor pute ceti și con- 
dițiunile de licitațiă

Pănă în 30 Iuniu 1896 se pot 
face și oferte în scris provecjute cu 
vadiu de 10°/0 a prețului de escla
mare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
D-lui Advocat Nicolae Străvoiu.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din preț va pute să rămână 
Intabulat pe parcela cumpărată pre 
lângă plătirea unei dobencțî de 6°/0-

Brașov, 25 Mai 1896 v.
991,2-3.

Ni-ul 7563-1896.

PUBLICAȚIUNE.
In revierul orășenesc se aren- 

deză pe cale de oferte și licitațiune 
pe durată 1896—1898, următărele lo
curi de pășunit din pădure:

a) locul de pășunit numai pen
tru vite cornute 182 jugăre;

b) locul de pășunit pentru vite 
cornute și oi 1053 jugăre; la olaltă 
1235 jugăre.

Reflectanții au de a-’șî ascerne 
ofertele timbrate, închise și prove- 
flute cu un vadiu de 50 fl., pănă în 
23 Iunie a. c., înainte de prânfl la
II Ore la oficiul orășenesc forestieral. 
Pertractarea va ave loc în aceeași 
cji la 111/2 6re înainte de prân^.

Brașov, 4 Iunie 1896.
993,2—3 Magistratul orășenesc.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potil face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca eBpedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admmistraț. „ta. Trans/4

„VICTORIA“ întemeiată 
la 1887.

YWW

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții fl. 300.000. Fond de reservă fl. $0.000.
Depuneri fl. $$$.000. Circulația anuală fB. 52.000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
vesce 5°/0 interese fără privire la terminul de abcțicere.

Dare de venit după interese încă o
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pănă
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
9i2,8—* Direcțiunea institutului.

solvesce insti-

1 a fl. 1000 se res- 
a b 4 i c e r e.

.0vo<;R.t/7/

CAA 
(SA

<:'■

<4

A. Muresianu

;^5>

VD

ISrașovu, Tergulu Sîiaafitii Hr. 3$.

A ceștii stabilimente este provedutu cu cele mai SB 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatn cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne SB 
este puști în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

A
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I
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♦
I
♦
1
I
I
I
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1
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>
I
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♦
♦

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN aurîj, argintă și colori.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.programeTelegante.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MINTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașovu Tergulî Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăniu a le adresa la

«

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru iote speciile de serviciurî.

Comptu/ri, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Ayil/VC/Z/le^ în iotă măz/i/mea. 

WffiS rârasUU, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INM0RB3ENTARI. 

se primescu în biuroulu

tozro
TO

8
TO/TO-&

B

Sosirea si Blocarea irenarilor h Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 dre 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 dre 9 min. după am, 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amdcjl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 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. dimiu. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 dre 40 m, dim.

*) Acest tren eirculeză

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am,- 
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 1.1 dre înainte de amecfl. 
Trenul aocel.: 2 6re 19 min. după am
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimineța. 
n „ 4 „ 55 m. după am.

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

Trenul de persdne: 3 dre 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 persone 6 dre 40 min. sera.

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


