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INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlufie în Brașov și la ui- 
mătdrele Birouri do anunolurl: 

în Viena: M. Dufas, Hainrtch 
Schatât, Rudolf Jfosso, A. Oppeiiks 
Nachfolger; Anton Oppeiik , J. 
Dannooer, în Budapesta: 2. 7. 
Goldbergerg, XcksMn Bemai; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cuTRaie de Rou.m ani e; în Ham
burg: Karolyx & Liebmann,

Prațul inaerțlunUorj o seria 
garmond pe e coldnă 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a B-a o 
seriă 10 cr. său 30 bani.
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„gazeta-1 iese în Ore di.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ipni 

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

Pentru România si strămălaie: 
Pe un an 40 frânai, pe șâse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tăte oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. coleotorL
A^aamBiml mirn Btasor 

ttdministratiunea, piața mare. 
Târgul Inului Ni. 80 U etagiu 
1: pe un an 10 11.. pe șase 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casăi Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar o cr. v. a. 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Nou abonament
la,GAZETA TWSIWAKIH

€w 1 Iulie 1S9G st. v.
s’a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentuluii
Pentru Ausfro-Ungaria:

pe TXXJ- azi ....... 12 fl-
pe șese 1-io.zii ............................... 6 fL.
pe trei lrmi ............................... 3 A.

Pentru România și străinătate:
pe tm azi ..... 40 fxazici
pe șese l-ani ..... 20 „
pe trei lxtzii ..................... IO ,,

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ............................................ 2 fl.
pe șese tuni ....................................... i fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an .................................. 3 franci
pe sese luni .... 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei™.

Revistă.
Aruncând o privire asupra ce

lor mai însemnate lucruri, ce se pe
trec afil înăîntru și înafară, nu pu
tem să nu rîdem de bătaia de joc a 
sorbii, de care este ajunsă slăbiciu
nea ămenilor.

înainte cu doue-fieci și opt de 
ani s’a făcut o lege în țâra ungu- 
râscă, prin care se cere, ca cei ce 
sunt în slujba statului și servesc jus
tiția și administrația lui se se silescă 
a cunăsce limba poporului de prin 
ținuturile, unde sunt chiămațl a func
ționa. Și astăfii ce se vecii?

Vorba nostră se împlinesce, că 
de când cu mileniul a întrat și mai 

mult stretea maghiarisărei în șovi- 
niști. Acum nu mai văd și nu mai 
aud nimic. Decă a cjis vre-odată 
legea, că funcționarii, ca se potă fi 
drepți și nepărtinitori, trebue să pri- 
căpă limba poporului, a tost numai 
o rătăcire, căci afil ministrul de jus
tiția unguresc este tocmai de păre
rea contrară.

Numai de curând el a lucrat un 
proiect de lege despre organisarea 
curților cu jurați și în acest proiect 
ministrul fiice, că numai acel cetă- 
țăn pote să fîă membru al juriului, 
care cunosce „limba oficială a sta
tului “ și o scie scrie și ceti.

Va să fiică cetățenul, care va 
fi chiămat să judece în viitor în pro
cesele penale nu numai că — după 
proiectul amintit al, ministrului, — 
nu este dator, ca judecător, să cu- 
născă limba celor cari în viitor vor 
fi trași la răspundere înaintea vre
unui juriu, der se face aternător 
chiar dreptul seu, de a pută fi jurat 
de cunăscerea în cetire și scriere a 
limbei maghiare.

Este, prin urmare, întărsă cu 
fundul în sus cerința legei de națio
nalitate dela 1864. Ministrul nu ține 
de loc semă de adevărul, că func
ționarii sunt pentru popor, er nu po
porul pentru funcțicnarl, și merge 
pănă a lipsi de dreptul lor, de-a 
funcționa ca membri ai juriilor, pe 
toți acei cetățeni, cari nu sciu să 
scrie și să cetescă unguresce.

Der cu de acestea am început 
să fim obicinuițl. N’avem ce face, 
decă brăsca cu ori-ce preț vre să 
se umfle ca boul. Să trecem însă la 
altele.

Iarăși e vorba de reînoirea pac
tului cu Austria. Ministeriul Badeni 
cere dela ministeriul unguresc con
cesiuni pentru Austria. Banffy ar da 
ce ar da, der nu se prea cuteză de 
gura rea a oposiției maghiare. Cu 
tăte acestea nu va ave încătrău, 
căci cercurile hotărîtăre dela Viena 

i-au pus șurubul și trebue să alăgă: 
ori de-a le face pe voiă, ori decă 
nu de a-și da dimisia.

Mare gălăgiă făcuseră Ungurii cu 
dușmănia Șerbilor, dovedită mai ales 
față cu serbările milenare. Acum 
n’au încătrău și caută să-și facă 
erăși mână bună cu Serbia, care li-a 
dovedit, că păte să le fiă și pericu- 
lăsă, ori-cât de mică este. S’au în
ceput tratări pentru a da voiă ărăși 
ca să se importeze în Ungaria porci 
din Serbia, și precum se vede, trată
rile se vor sfîrși în favărea Sârbilor.

Omeni ca Bartha Miklos se su
pără grozav, că guvernul unguresc 
face curte dușmanilor săi, cum sunt 
Serbii.

Der Românii, întrâbă el, sunt 
ei mai buni? Cu ei facem mare 
prieteniă. Regele nostru Francisc 
Iosif merge le Sinaia să facă visită 
Regelui român Carol. Și asta este o 
logică. Nu trebue să rupem cornele 
dușmanilor noștri, ci să lăsăm să crâscă 
cât mai mari. Ori doră Valahul nu 
ne este dușman?

Pice apoi numitul șovinist un
gur: „Visita regelui nostru dincolo 
de CarpațI nu însemneză, că îna
intăm, ci că dăm îndărăt. Bunul 
nostru bătrân fieu nu merită dela 
sfătuitorii lui acâstă pocăială. Ore 
să fim noi întru atâta de strîmtorați 
cu tăte cheltuelile mari pentru ar
mată, ca cu ori-ce pieț să dăm să 
înțelegă elementelor neastâmpărate 
și distrugătăre de stat, că suntem 
slabi și că ne punem speranța în 
sprijinul Valahilor.

„Vai de noi, dâcă am ajuns să 
avem lipsă de-o astfel de amicițiă, 
înainte de-a ne fi făcut socotăla cu 
Valahii, ce locuesc la noi în țeră. 
De două-orl vai monarchiei dualiste 
și de-o sută de ori vai puterei și va- 
fiei tronului!"

Așa vorbesce estremul din stân
ga maghiară. Cine scie, dăcă un es 
trem român nu ar pute să ajungă 

tocmai la conclusiunile opuse și se 
fiică: Vai de noi Românii, dăcă.Ro
mânia e constrînsă la o astfel de 
amicițiă înainte de a-șl fi tras soco- 
tela Românii cu Ungurii!

Reuniunea publică din Paris și 
Ungurii.

Tătă săptămâna acesta foile 
unguresc! au fost pline de înjură
turi la adresa Românilor, Sârbilor 
și Ceho-Slavilor din Paris, cari Sâm
băta trecută au ținut acolo o mare 
întrunire publică sub președința dis
tinsului bărbat de stat al Franciei, 
d-1 Flourens, fost ministru de es- 
terne.

In acea adunare s’a desfășurat 
pe larg starea de asuprire, în care 
se găsesc popărele nemaghiare de 
sub stăpânirea ungurescă și s’a adus 
hotărîrea, de a lucra toți împreună 
și cu puteri unite în interesul libe- 
rărei lor naționale și politice, și „de-a 
stărui neobosit, ca în privința dreptu
rilor cetățenești, și politice să se bucure 
de deplină egală îndreptățire tote națio
nalitățile, ce trăesc în Ungaria, fără deo
sebire la originea lor de rassă“.

Se înțelege, acest lucru nu păte 
fi pe placul Ungurilor. Mai ales 
împrejurarea, că în fruntea acestei 
nobile mișcări a stat un bărbat atât 
de distins, ca Flourens, îi face pe 
Unguri să-și iasă din sărite și în
jură cum numai ei sciu, îndreptân- 
du-șl furia mai ales asupra lui Flou
rens, care de-altmintrelea anii tre- 
cuțî a fost însu-și în Ungaria și a 
avut ocasiune de a se convinge în 
personă de stările de aici.

Pot Ungurii să înjure, căci așa 
le este firea; înjurăturile lor însă 
nu vor pută ascunde ticăloșiile să
vârșite de ei față cu popărele ne
maghiare, cari mai curând seu mai 
târfiiu vor trebui să se răsbune.

FOILETONUL „QAZ. TRANS.11

România viitore.
XIV.

Iubite amice!
Pare-mi-se, că în corespondența 

năstră m’am oprit la aXIII-a scrisore; 
acum urmez cu a XlV-a și, fiind-că 
suntem în luna lui Cuptor, trebue să 
vorbim despre seceriș și despre șcăle. 
Eu voiu vorbi despre șcăle, lăsând 
amicului meu, Dr. Gr. Maior, sarcina 
de-a vorbi despre seceriș.

Corăspunfiător cu titlul scrisorei, 
vorbind de România viitore în compa- 
rațiune cu România de erl, înțele
gem progresul pe care-1 face cu pași 
repefil România de astăfii pe calea 
învățământului public.

Pentru a dovedi cu date posi
tive acest mers îmbucurător, voiu 
tracta în scrisărea actuală despre în
vățământul secundar și apoi voiu 
urma succesiv și cu celelalte ramure 
ale învățământului dela noi.

Datele le împrumutăm din „Anu
arul oficial al Direcțiunei învățămân
tului secundar și superior din Minis
terul Cultelor și Instrucțiunei pu
blice pe anul 1896“. Conform aces
tui anuar avem în present următă- 
rele școle secundare de băețl:

«) Licee cu și fără internate:
1) Bucuresci liceul Stu Sava cu 

Internat; 2) Bucuresci liceul M. Ba- 
sarab cu Internat; 3) Bucuresci li
ceul Lazar; 4) Bucuresci liceul M. 
Vitezul; 5) Bârlad liceul Codreanu ; 
6) Botoșani liceul Laurian 7) Craio
va liceul Carol I.; 8) Focșani liceul 
Unirea; 9) Galați liceul Alexandri; 
10) Iași liceul Național; 11) Iași li
ceul Model cu internat; 12) Ploeaci 
liceul Sții Apostoli Petru și Pavel.

La 1 Septemvre viitor sunt în 
ajun de a se deschide încă trei li
cee clasice: la T. Severin, Buzeu și 
Pitești.

Liceele năstreau câte șepte clase 
cu câte două rânduri de profesori; 

unii pentru clasele inferiăre și alții 
pentru clasele superiore.

Tote obiectele prevăfiute în pro
gramul de studii sunt obligătăre.

Limba francesă se propune din 
clasa I și pănă la a Vil-a. Limba 
germană numai în cele trei clase ale 
cursului superior; er Religia nu se 
propune decât numai în cursul infe
rior.

Absolvenții liceelor fac bacalau
reatul*)  de două ori pe an în Iulie 
și Septemvre în palatele Universită
ților din Bucuresci și Iași. Cei cari 
cad în Septemvre nu se mai pot pre- 
senta decât în aceleași luni ale anului 
viitor.

*) Ceea ce la noi se numesce esamen de 
maturitate, — Red.

Comisiunile esaminătorese com
pun numai din profesori universitari. 
Fiă-care candidat la bacalaureat 
(maturitate) trebue să depună o taxă 
de 50 lei. Banii încassați din aces
te taxe se împart ca diurne între 
profesorii esaminătorl.

Contingentul anual al bacalau- 
reaților, băeți și fete, în termen de 
mijloc se păte calcula între 300 
și 500.

Profesorii noștri secundari sunt 
în genere bine pregătiți și fărte 
buni.

Deși nu sunt meșter în ale dăs- 
călicescl învățături, totuși a șl avâ 
și eu un singur dor : de-a vedâ liceele 
nostre complectate cu câte 8 clase 
și tinerii absolvenți ai acestor clase 
să facă bacalaureatul (maturitatea) 
pe la liceele lor: alta e chemarea 
profesorului Universitar și alta e 
aceea a profesorului secundar.

Aiară de acăsta. ași mai ave 
și o singură dorință : ca profesorul 
să nu fiă decât numai profesor de
votat cu trup, cu suflet carierei sale; 
er nu ca astăfii, când mulți dintre 
ei fac și pe advocatul, pe medicul, 
pe inginerul, pe anteprenorul și mai 
pe sus de tăte pe funcționarul pu
blic administrativ. Multele ocupa- 
țiuni cumulate într’o singură mână
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Mișcări în contra salarisărei 
preoților.

Seim, că guvernul unguresc îșî 
sfarmă capul acum cu salarisarea 
preoților. Ministrul de culte Wlas- 
sics a și dat porunci cătră clerul tu
turor bisericelor din țâră, ca sâ-i 
arate, care preot cât venit are, pen
tru ca se scie cum se-șl întocmâscă 
lucrurile și cărui preot cât salar se-i 
dea pe lângă ceea ce are acum.

Tâtă lumea vede, că scopurile gu
vernului nu sunt curate. El vrâ să 
cumpere libertatea și independența 
preoților și a bisericelor, pe cari încă 
ar voi să le pună în serviciul guver
nului și a serviciilor de maghiari- 
sare, âr pe bietul popor să-l lipsâscă 
și de acești singuri mângăitori și 
povețuitori ai săi. Clerul catolic. în
țelegând planul guvernului, a fost 
cel dintâi ti, care s’a pus în mișcare 
și a început să protesteze în contra 
acestor uneltiri ale guvernului, de
clarând, că nu vre să se supună po- 
runcei de mai sus a ministrului Wlas- 
sics. In totă c|iua cetim când des
pre un protopopiat catolic, când 
despre altul, că și-a ridicat vocea 
de protestare.

Dâcă chiar și preoții catolici, 
măcarcă sunt Maghiari, privesc cu 
atâta grâză și neîncredere la darul, 
ce li-1 întind guvernul, de-a bună 
semă, ca cu atât mai mult avem să 
fim îngrijați noi, căci în contra nâs- 
tră este îndreptată în primul rând 
și acestă lovitură. Un membru frun
tași clerului român unit a și publi
cat în săptămâna acesta un lung 
articul în „Gazeta Transilvaniei'1, în 
care arată, ce mare este primejdia, 
ce se urzesce prin acâsta în contra 
clerului nostru și propune, ca clerul 
român fără amânare se se adune în 
conferențe, pentru a-se sfătui ce-ar 
fi de făcut în fața acestor uneltiri.

Bine ar fi, dâcă acest glas ar afla 
răsunet în sînul clerului nostru, căci 
de pielea lui se tractâză.

Un respuns.
Măcelul dela Mehadica din (fiitre

cute văd, că nu este condamnat din partea 
nici uneia dintre foile ungurescl. Ba din 
contră ele țin să ia în apărare pe sălba
ticii gendarml, atribuindu-le ohiar o „vite
jia", în timp ce unele din ele lasă a se 
înțelege printre șiruri, că Românii dela 
Mehadica ar fi nisce fricoși și slabi, fiind
că s’au lăsat a fi măcelăriți de-o mână de 
gendarml.

Der eu am cetit și am și văcjut ca
șuri, nu ca cel dela Mehadica, unde un 
popor, — fiă și de o miiă de capete cu 
copii, femei și moșnegi, — s’a dus cu gu

rile căscate înaintea solgăbirăului, fără de 
de a-i trece cuiva prin minte, că li-se va 
răspunde cu glonțe, — der 40-50,000 de 
feciori, înarmați, disciplinați, cu cavaleriă, 
artileriă, ou fitil aprins în mână, după 4—5 
bubuituri de tun s’au' spăriat și au fugit 
mâncând pământul. Vitejii de felul acesta 
s’au săvîrșit chiar din partea Maghiarilor.

In 5 Noemvre 1848, colonelul Zsom- 
bori cu participarea comisarilor Kossuth 
Lud. Berzenczey și Berde ocupaseră șesul 
și colinele dela Tergu-Mureșului, având 
peste 8000 de trupe Săcui grămțerl, gar
diști naționali, voluntari și oavalenă numă- 
rosă. Scopul lor era de-a bate și sdrobi 
oștea împărăteseă de sub conducerea gene
ralului Gedeon, căci așa se hotărîse în con
siliul de răsboia ținut în oraș.

Armata lui Gedeon cousta din 2000 
infanteriști, 300 călăreți, 400 gardiști sași, 
12 tunuri și 1000 lancerl români, coman
dați de locotenentul c. r. Ursu. Vă să dică 
4000 imperiali în contra la 8000 kossu- 
tianl stătură în 5 Novembre 1848. De di- 
mineț.a pănă la 3 ore după amecjl stătură 
insurgenții lui Kossuth cu armele în mâni, 
gata și hotărîțl a-se bate.

Când colo însă oe să veefi? îndată ce 
se audiră 5 bubuituri de tun din partea 
împărătescilor, totă acea oste mândră, fru- 
mosă și fălosă kossuthiană se lua la fugă 
mâncând pământul; mai întâiO o tuliră hu
sarii lui Kossuth și cavaleria totă, apoi 
lăncerii și în urmă batalionele de Săoui. 
Berzenczey s’a văcjut fugind rușinat înain
tea tuturor; spaima în oraș a fost atât de 
mare, înoât o mulțime, de dâmne nobile 
înoălecară și fugiră alăturea cu husarii. 
Mai puțin decât în o 6ră nu s’a mai văfiut 
nici urma acelei oste. (A se vedâ „Părți 
alese" din Istoria de Barițifi.)

Dâr acest cas nu este singur în felul 
său. Să-și aducă aminte gazetarii unguri 
de cele ce se petrecură în 16 Novembre 
1848 la Clușiu, unde oștea ungurescă nu 
avu curagiul nici măcar de-a da față cu 
oea împărătescă, ci se retrase pe furiș nop- 
tea spre Oradea-mare, trecând spre Un
garia.

Și apoi să-și fi uitat ore gazetarii un
guri, cum tot cam în acel timp se spă- 
riase tot Clușiul de o ciurdă de biboll, 
credând, că sunt glote romănescl?

Decă tocmai e vorba de frică și slă
biciune, apoi poftâscă ori cine să caute is
toria Ungariei și va vedâ, pe a oui parte 
cade slăbioiunea.

Pot.e cineva să-i învinovățescă pe Ro
mânii dela Mehadioa pentru încrederea, 
cu care s’au purtat față ou nisce dușmani 
preparați de luptă ai lor, înaintea cărora 
s’au presentat ou mânile în sîn. Dâr dâcă 
e vorba de lașitate, apoi lași au fost aceia, 
cari s’au folosit de glonț față cu un popor 
nearmat, contra căruia, decă tocmai ar fi 
fost lipsă, — ceea ce însă n’a fost — li-ar 
fi fost peste cap de ajuns a se folosi de 
baionată. I. A. S.

Protestări în contra paragrafului li
berei persecuțium.

Seim, că în proiectul de 
lege privitor la juristicțiunea Cu
riei în afaceri electorale, care 
proiect a fost votat și primit din 
partea camerei, se află și monstruosul 
§ 169, care este îndreptat în contra 
preoților și a persânelor bisericesc! 
peste tot, amenințându-i cu pedâpsă 
de un an închisbre și 500 fl. a- 
mendă, decă la o alegere de de
putat „vor influința resultatul alegerei“ 
în așa med, ca se nu-i placă guver
nului.

In contra acestui paragraf s’a 
pornit acum o mișcare de protestare 
în sinul clerului catolic. începutul l’a 
făcut preoțimea districtului proto- 
popesc Ujszâsz, din comitatul Pestei, 
care a hotărît se trimită o adresă 
cătră camera magnaților, rugându-o 
să respingă votarea acelui paragraf.

Tot-odată a hotărît, caseprovoce 
și pe ceilalți catolici din totă țâra 
ca se facă asemenea. Catolicii cred, 
că în scurt timp întreg clerul ca
tolic din țâră va fi pus în mișcare, 
ba ei speră, că la acestă mișcare 
se va alătura și preoțimea altor 
confesiuni, deâre-ce prin acel para
graf nu se calcă numai dreptul și 
libertatea clerului catolic, ci. și al 
tuturor celorlalte biserici creștine 
din țâră.

Uscături în pădurea națiunei.
I)e lângă Oravița, Iulie 1896.

Judele comunal din Rachitova, Iosif 
Miclea, care în tinerețele sale n’a avut nici 
mălaiu de ajuns, ca să se sature și abia a 
apucat se vadă un peptar pe corpul său, 
er adi se îmbracă în zdrențe negre, ținând 
de rușine mândrul port național, — ca să-și 
facă nădragii roșii înaintea celor ce i-au 
dat un os de ros, s’a apucat și densul să 
înjuge vre-o câteva vite spre a-le duce la 
tâmbălăul din Budapesta. In scopul acesta 
a deschis o listă, ce are a fi acoperită cu 
subscrieri.

Marfa vrednică de un astfel de târg 
n’a lipsit, căci afară de doi membrii ai au
tistei comunale, asupra cărora pote că s’a 
și făcut mare silă, îndată s’a înjugat și 
președintele comitetului parochial, Martin 
Sdic, cu membrul de comitet Vasilie No
vac (un precupeț de găini), epitropul pri
mar Adam Fistea, apoi un vrăjitor cu nu
mele Petric Cipu, un biet de copilandru 
rătăcit cu numele George Moată și, în fine 
un păzitor comunal. Ceilalți, fiind mai pe 
jos de păzitorul comunal, nu merită nici o 
atențiune.

Ca să nu ere dă cineva, vădând pe 
președintele comitetului, un membru de co
mitet, apoi pe epitropul primar cu fiiul său, 

că doră aceștia ar fi fruntea comunei, aflu 
de lipsă să pun la acest loc, că aceștia — 
afară de epitrop, — au fost condamnați de 
tribunalul reg. din Biserica-albă la câte 6 
luni robiă, pentru crima de violarea liber
tății personale. Venerabilul Consistoriu din 
Caransebeș are cunoscință despre acâsta, 
precum și despre alte abusurl comise de 
acești omeni, dâr pănă astădl încă nu i-a 
delăturat din comitet. Se vede, că Venera
bilul dorme somnul lui Abimelech la via 
Agripei.

Etâ în totă golătatea lor florile, ce au 
să împăneze târgul de zdrențe din Buda
pesta.

Rușine să le fiă! dâr — pardon! N’au 
rușine.

Hermes.

Ce-ar fi de făcut pentru înaintarea 
învățământului nostru?

Tractul Făgetului, 1896.
Acum că ne aflăm la sfîrșitul anului 

scolastic, țin să-mi spun părerea mea, că 
din punct de vedere pedagogic ar fi fost 
de dorit, ca din tote părțile locuite de Ro
mâni să se publice raporturi amănunțite des
pre decursul esamenelor școlarilor noștri 
dela sate și orașe, spre a ne convinge, în
tru cât cei chiămațl și-au făcut din destul 
datorință, și întru cât nu — și cari sunt 
neajunsurile și pedecile realisării unui pro
gres favorabil la școlele nostre, ca cunos- 
cendu-le pe viitor să ne putem feri și să 
le delăturăm.

Acesta ar trebui să o facă, comisarii 
de esamene numiți de cătră consistore pen
tru fiă-care tract protopopesc. Căci cine 
altul, decă nu dânșii, cari au parte la fiă- 
care esamen dela fiă-care școlă și în de
cursul unui lung șir de ani, ar pute să facă 
acest serviciu, atât de bine meritat de na
țiune? Durere însă, astfel de raporturi nu 
sciu să fi apărut în nici o foiă de-ale nos
tre, mai tot ce s’a publicat pănă acum a 
fost numai dela câte-o școlă, și nu din par
tea comisarilor de esamene, ci din partea 
vr’unui corespondent zelos. Câștigul, ce ar 
urma dintr’o astfel de purcedere ar fi ne
spus de mare. Prin publicarea ăstor fel de 
raporturi despre decursul esamenului multe 
rele și neajunsuri s’ar îndrepta. Mulțî învă
țători mai cu sâmă începători, cetind cu 
atențiune astfel de raporte, s’ar sci feri d’a 
căde în greșelile colegilor lor mai bătrâni. 
Pe învățătorii negligențl astfel de raporte 
îi va impintena la diligință și muncă. Căci 
nu putem presupune o astfel de timpire a 
simțementului de rușine într’un învățător, 
ori cât de negligent fiă el, să nu țină cont 
de judecata, ce-șl va face publicul asupra 
sa, — și în cas de o judecată nefavora
bilă, nu se va sili pe viitor, a-șl șterge o 
astfel de pată prin o diligință îndoită și 
printr’o iubire mai mare cătră chiămarea 
sa învățătorâscă.

fac pe cumulard se nu îndeplinescă 
nici una cum se cade.

Numărul școlarilor pe an ce 
merge se sporesce și de aceea atât 
liceele, gimnasiile clasice și reale în 
cele mai multe orașe au și clase pa
ralele divisionare.

b) Gimnasii clasice:
1) Bucuresci gimnastul Cantemir- 

Vodă ; 2) Bucuresci gimn. G. Șincai; 
3) Alexandria gimn. Al. Ghika; 4) 
Bacău gimn. Principele Ferdinand; 
5) Brăila gimn. I. C. Massim; 6) 
Buzău gimnasiul Al. Hașdeu ; 7) Ca
racal gimn. Ioniță Asan ; 8) Câmpu- 
Lung gimn..........; 9) Fălticeni gimn.
Al. DonicI; 10) Giurgiu gimn. I. 
Maiorescu; 11) Huși gimn. Anast. 
Panu; 12) Iași gimn. Alexandru Cel 
Bun; 13) Iași gimn. Stefan cel 
Mare; 14) Pitești gimn..........; 15)
Râmnicu-Sărat gimn. Vasile Boe- 
rescu; 16) Râmnicu-Vâlcei gimn. 
...... ; 17) Roman gimn. Roman 
Vodă; 18) Tergoviște gimn. I. Va- 
carescu; 19J Tulcea gimn..........

Se vorbesce că dela 1 Septem- 
vre a. c. se va înființa și la Con
stanța un gimnasiu clasic.

Gimnasiile clasice au numai 
câte patru clase și elevii doritori 
de a urma înainte trec la liceele 
clasice.

Limba francesă e obligătâre, er 
Limba germană nu se propune.

c) Licee și gimnasii reale:

1) T. Severin liceul Traian (cls. 
real); 2) Brăila liceul real N. Băl- 
cescu; 3) Bârlad gimn. real M. K 
Epureanu; 4) Călărași gimn. real
Știrbei Vodă; 5) Craiova gimn. real 
..... ; 6) Dorohoiu gimn. real Gri- 
gore Ghika V. V.; 7) Pâtra N. 
gimn. real Petru Rareș; 8) Slatina 
gimn. real ........ ; 9) Tecucitî gimn.
real ....... ; 10) T. Măgurele gimn.
S-tu Haralambie; 11) Târgul Jiului 
gimn..........; 12) Vaslui gimn. Ko-
gălniceanu.

Liceele reale au câte 7 clase, 
âr gimnasiile numai câte 4 și Lim

ba germană și francesă e obligătore 
în tâte clasele.

La școlele secundare de băeți 
mai trebue numerate și șcâlele spe
ciale de Belle-Arte, una în Bucu
resci și alta în Iași, Conservatorul 
de musică și declamațiuni, unul, în 
Bucuresci și altul în Iași și Semi- 
nariile despre care îți voiu scrie cu 
altă ocasiune.

Tot în cadrul acestor șcâle ar mai 
intra și școlele speciale de comerciă, de 
agricultură, de silvicultură și de me
serii, cavi stau sub ministrul dome
niilor, școla de punți și șosele și 
școla pentru pregătirea funcționari
lor drumurilor de fier, cari aparțin 
Ministerului lucrărilor publice, șcâ
lele militare de tâte gradele, cari 
stau sub Ministerul de resbel și de 
cari nu me pot ocupa în scrisârea 
de față.

Recrutarea corpului didactic la 
școlele secundare se face după legea 
dela 17 Martie 1879.

Catedrele vacante seu suplinite, 
se publică în „Monitorul Oficial" 

cu câte trei luni mai ’nainte de ți
nerea concursului.

Pentru a fi admis la concurs, 
candidatul trebue să presinte di
ploma de bacalaureat și diploma de 
licență sâu doctorat în ramura din 
care face parte catedra vacantă. Di
plomele din străinătate trebue se 
fiă recunoscute de Universitățile 
terii.

Juriul esaminator se compune 
din 2 membri trași la sorți, seu nu
miți de minister, după natura cate
drei în concurs, și dintr’un președinte 
numit de minister. Candidatul, care 
la înscris n’a obținut nota generală 
7, nu se admite la esamenul oral. 
Cei recomandați de juriu se Dumesc 
de minister mai ântâiu cu titlu pro- 
visoriu, apoi după un serviciu de 
trei ani li-se acârdă numirea defini
tivă cu decret regal.

Profesorii suplinitori nu se bu
cură nici de acelaș onorariu, nici 
de aceleași drepturi, pe cari le au 
profesorii numiți pe basa concursu
lui. Suplinitorilor li-se reține din sa-
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Numai prin admoniția venită din par
tea consistorelor, mai cu semă acum, când 
ni-s’a luat și dreptul de destituire asupra 
învățătorilor negligențl și • cu purtări rele, 
răul nu se pote vindeea. Pote ar ajuta și 
admoniția din partea consistorielor, când 
ar fi adusă la cunoscința respectivului în
vățător negligent prin comitetul parochial, 
ori prin scaunul școlar, care Far face atent 
ca pe viitor să se îndrepte; der altfel nu. 
Am cunoscut în vieța mea un învățător, 
— astădl e în pensiă, — căruia numai de 
școlă să nu-i fi pomenit, așa de negligent 
era; an după an mereu a fost admoniat 
din partea consistorului, der de îndreptat 
nici vorbă, — pentru-că admoniarea n’a 
venit prin comitetul parochial seu prin 
scaunul școlar, ci numai el a sciut de ea.

Deși nu sunt un atare comisar de 
esamene, totuși mi-arn ținut de datorință 
a forma publicul în colonele iubitei nostre 
„Gazete11 despre decursul esamenului dela 
unele școle, la care am luat și eu parte. 
Multe neajunsuri și greșeli am observat. 
De-ocamdată însă mă voiu mărgini a aminti 
un rău, pe care de nu-1 vom delătura de 
cu bună vreme, în curend ne vom pomeni 
cu ruinarea totală a școlelor nostre.

E vorba de un număr însămnat de 
școle, cari sunt fără învățător. Bine înțeles 
eu am în vedere numai tractul protopres- 
biteral al Făgetului, din diecesa Caranse7 
beșului. Acâstă lipsă simțită de învățători 
o aflu pe de-o parte în numărul cel de tot 
mic, de preparandl ce absolvâză în flă-care 
an, âr pe de altă parte în împrejurarea, 
că și din acest puțini, câți absolvedă în 
flă-care an, o parte se aplică pe la școlele 
comunale.

Din raportul general al consistorului 
diecesan, ca senat școlar pro 1894, acludat 
la protocolul sinodului eparchial 1896, se 
vede, că la finea anului 1893/4 au fost 47 
elevi și 12 eleve, de tot 59, dintre aceștia 
s’au promovat 43 elevi și 11 eleve, cu to
tul 54 în. tote trei cursurile. Ar veni pe un 
curs 18 inși. Un număr destul de mic acesta 
de pedagogi chiar de s’ar aplica toți la 
școlele confesionale, în număr de 329. câte 
se țin de jurisdicț’unea consistorului nostru 
dela Caransebeș. Der unde rămâne împre
jurarea, că pote chiar jumătate din ei se 
vor aplica la școlele comunale?

E vorba, ce să facem și cum să fa
cem, ca să delăturăm răul acesta, să eșim 
din impas și să ne salvăm școlele?

După părerea mea, două căi ne stau 
la îndămână: 1) Să favorisăm în tot modul 
posibil pe toți acei tineri, cari voesc a îm
brățișa cariera învățătorescă. Spre scopul 
acesta ar fi bine d’a imita pe frații noștri 
din diecesa Aradului, înființând, pe lângă 
cele patru cursuri, și așa numitul curs pre
gătitor, în care ar ave să intre și tineri ta- 
lentațl dela școlele mai de dai domne să- 
tescl. Să se facă și un internat pentru pe
dagogi, unde să fiă obligați a întră toți și 
unde pe lângă o tacsă moderată să fiă pro- 

văcjuți cu cele de lipsă. îmbrăcămintea să 
fiă uniformă și cât mai simplă, precum se 
obiclnuesce la cele mai multe internate, 
cruțând în chipul âcesta o grămadă de 
spese părinților. Ar fi bine apoi, ca pe cei 
mai capacități și cu purtare bună să-i pro- 
vedem și cu stipendii, din cari ar fi a-se 
plăti didactrul și tacsa pentru internat, ușu
rând în chipul acesta cât numai se pote 
cheltuelile părinților lor. Așa făcând sortea 
școlelor nostre se va îmbunătăți de-orece 
în curend numărul învățătorilor va cresce 
în mod însemnat și ne va ajunge chiar de 
a provedâ și alte diecese, precum acum se 
provede a nostră din diecesa Aradului.

Al doilea mijloc ar fi: să se hotărască 
în sinodul eparchial cel mai de-aprope a nu 
se sânți de preot nici un cleric absolut, 
care n’a funcționat unul seu doi ani și ca 
învățător, precum este acesta și în Archi- 
diecesa Transilvaniei. Când noi vom urma 
așa, multe din stațiunile învățătorescl, ca 
să nu c[ic tote, decă nu pe calea concur
sului, apoi pe calea denumirii în mod pro- 
visoriu vor fi ocupate de omeni destoinici 
și iubitori de muncă, și atunci și învăță
mântul poporal va lua un avânt, mai mare 
ca pănă acum. Căci nu trebue perdut din 
vedere, că din lipsa de învățători orl-ce 
școlă sufere atât cu privire la instrucțiune, 
cât și cu privire la cercetare. De aceea ve
dem tot din acel raport, că „cercetarea 
școlelor de tote dilele din 1893/4 în com
parația cu cercetarea din a. 1892/3 a scă- 
clut cn 2-73°/0. „Causa scădămentului în cer
cetarea școlelor zace în lipsa de învățători, 
carea este în general simțită11.

Așa-der, ca instrucțiunea în școlele 
nostre să nu sufere și mai departe, să pă-- 
răsim calea vechiă și să ne întocmim și noi 
a-le nostre porniri pe o cale nouă mai co- 
răspundătore scopului. Să se încâpă încă 
cu începutul anului școlar a se umple cu 
clerici absoluțl tote acele stațiuni, cari nu 
s’au putut întregi pe calea concursuală prin 
pedagogii cu esamen de cualificațiune. Și 
unde numai nu s’ar ajunge, acolo școlă să 
se încredințeze pe manile vr’unui preot 
vrednic și iubitor de muncă, seu să se în- 
tocmescă lucrul așa, mai cu semă unde sa
tele sunt aprope a ține ambele un învăță
tor ambulant. Făcend așa și urmările bine- 
făcetore nu vor înceta a se arăta. Am simți 
întâiu în noi o mulțămire internă, că in
strucțiunea în șcdlele poporale este asigu
rată pentru un viitor mai îndepărtat, fiind 
pusă în mânile unor omeni destoinici. Am 
da, de altă parte prilegiu tinerilor clerici 
a-șl însuși cunoscințele de lipsă, de cari 
vor ave trebuință ca viitori preoți și di
rectori întru conducerea și îndreptarea în
vățătorilor, mai cu semă a celor începători 
atât în școlă, cât și afară de școlă. Căci 
este sciut, că fiă-care învățător pășind pen
tru prima-dată în viâță, este mai mult său 
mai puțin stângaciu și neajutorit, atât cu 
privire la instrucțiunea din școlă, cât și cu 
privire la vieța socială. El posede un ma

terial bogat, lucrat bine, dăr nu tot așa de 
bine arangiat și ordinat. In școlă, fiind ti
mid, nu scie de unde să începă și cum să 
începă. In strîmtdre fiind, îșl ia refugiu la 
iubitul lui preot, care fiind om la loc și cu 
cunoscințe pe terenul pedagogic, îi va da 
cea mai mare dragoste inviațiunile de lipsă. 
In chipul acesta se va stabili între preot 
și învățător un fel de raport intim, atât de 
salutar pentru desvoltarea, înaintarea și 
viitorul poporolui nostru, — raport stabilit 
pe basa recunoscerii, că preotul este supe
rior, nu atât prin posiția, cât mai mult prin 
cunoscințele lui.

In fine prin asta le asigurăm o sub- 
sistență mai convenabilă și i-am lua pe unii 
din cârca părinților, cari au cheltuit destul 
păn’ i-au vădut ajunși aici, âr pe alții i-am 
smulge dela alte ocupațiunl nedemne, ca 
scriitori pe la vre-un notar cercual, la co
mitat seu cerc, unde învață mult.e de tote, 
numai iubire de neam nu. Mulțl din ei nici 
nu se mai întorc la cariera avută, ci ră
mân pentru totă viâța lor ca scriitori, ori 
făcendu-se chiar și matriculanțl.

Dâr mi-se va dice, pote, cum pot fi 
așa de neorientat, ca să nu sciu, că in
spectorii unguri nu vrâ cu nici un preț a 
a mai admite la esamenul de cualificațiune 
învățătoresc pe clericii absoluțl? Dovadă 
anul acesta respingerea clericilor insinuați 
din Archidiecesa unită a Blașiului, âr anul 
trecut a clericilor din Archidiecesa gr.-or. 
a Transilvaniei din partea inspectorului un
guresc al comitatului Caraș-Severin și co
misar de esamene Dengi Jânos? — Răs
pund : am cunoscință. Der cine pote opri 
tinerimea nostră, ca să nu studieze și să 
nu se califice pentru orl-ce carieră ? Și erășl 
cine pote opri pe un bărbat cu calificațiune 
învățătorescă, fiă el teolog, fiă neteolog, ca 
să nu dea instrucțiune unei tineriml, care 
n’are alt învățător? Oprirea clericilor de-a 
depune esamen de calificațiune este o ab
surditate, o nebuniă mare, pe care nu ne 
este iertat s’o suferim. Și fiind-că acestă 
măsură draconică și absurdă taie adânc în 
vieța școlelor nostre, e de datorința capi
lor noștri bisericescl, ca printr’o represen- 
tațiune făcută în consistorul metropolitan 
să remonstreze în contra ei la guvernul 
țării. Altfel îndrăsnela dușmanilor noștri și 
pofta lor de mâncare mereu va cresce.

Eu nu pretind dela clericii noștri, ca 
ei să' se decidă pentru tot-deuna carierii 
învățătorescl, precum se întâmplă acâsta în 
Archidiecesa Transilvaniei, cu o parte din 
ei, ci numai un serviciu de un an seu doi, 
în care timp pote funcționa și fără esamen 
de cualificațiune; după aceea pote să-și ia 
cariera, pentru care s’a destinat. In chipul 
acesta pericolul pentru școlele nostre ar fi 
delăturat.

Esamene la sate.
Știm. D-le Redactor! Iu 5 Iulie c. 

s’a ținut esamenul cu elevii și elevele dela 

șoola capitală gr. or. din ZernescI, la care 
esamen, fiiud și eu de față nu pot a au 
face ounosout resultatul aceluia on. cetitori 
ai „Gazetei11, cu atâta mai vârtos, căci eu 
sunt de convingerea, că recundscerea me
ritului, activității desinteresate și ,a zelu
lui lăudabil stimulâză nu numai la împli
nirea esactă a datorinței, oi de multe ori 
la abnegațiunea de sine, ceea oe pe terenul 
nostru școlar cultural este forte de dorit, 
mai ales în timpurile critioe de a<jl.

Esamenul s’a început la 9 ore a. m. 
sub presidiul D-lui protopresbiter Traian 
Mețian, ca inspector t-ractual, fiind de față 
d-1 protopop on. Ioan Dan, d-1 adv. N. 
Garoiu, d-1 preot I. Strevoiu eu soția, d-l 
Dr. Ianou Mețian cu soția, d-l notar Podar 
cu soția, d-1 primar Șona cu soția, — cu 
un cuvânt aprope totă inteligența română 
din loc, ba chiar și d-1 director al fabrioei 
de celulosă și alți funcționari dela acea 
fabrică, precum și din Brașov am observat 
pe d-1 profesor L. 'Nastasi, și un mare 
număr de popor din loc.

La școla capitală din ZernescI sunt 
instalați 5 învățători și o învățătore. Cl. I 
ou 80 elevi din anul I este condusă de d-1 
înv. N. Sperchezu. CL I cu 60 elevi din 
anul al II-lea este condusă de d-1 învăț. 
Ioan Sperchezu-, Cl. II cu 51 elevi condusă 
de d-1 invăț, N. Dan ; Cl. III cu 54 elevi 
condusă de d-1 învăț. N. Pană-, Gl. IV cu 
35 elevi condusă de d-1 director B. Bude. 
Esaunnațl au fost elevii și elevele din tote 
obiectele de învățământ și respunsurile au 
fost forte satisfăcătore, cu deosebire răs
punsurile fiin religiune, comput și gra
matică.

Er declamările ou deosebire ^au fost 
forte biDe predate de elevii din olasa III 
și IV; s’au declamat mai multe poesii, 
la cari n’a lipsit niol aooeutul, nici simțul 
cel trpzesoe în perorator înțelegerea poe- 
siti. Printre aoestea am aucjit deolamân- 
du-se și ceva în limba maghiară, dâr ne- 
soiind eu unguresoe, nu soiu despre ce a 
fost vorba, deci au pot, să mă pronunț.

D nii învățători și-a împlinit datorința 
cum se oade și merită totă lauda, de-orece 
n’a lăsat nimic de dorit. Esamenul s’a ter
minat pe la 6 ‘/2 6re sera cu o vorbire 
din partea d-lui protopop Tr. Mețian, mul- 
țămind mai întâi d-lor învățători pentru 
progresul prestat, după aceea elevilor pu- 
nându-le la inimă, ca nici în vaoanță să 
nu dea oartea uitărei, precum și părinților 
de a-i da la șoole mai înalte, la cari le 
dă mâna, dâr mai mult i-a îudemnat a-șl 
aplica copii la meserii.

După acesta, publicul s’a dus în sala 
unde erau espuse lucrurile de mână ale 
elevelor de școlă, am intrat și eu aoolo, 
am vâcjut, ce-e drept, lucruri frumose, dâr 
necorăspundătore pentru poporul nostru; 
eu după, cât înțeleg lucrul nu mă pot 
împăca cu ideia, oa o oomună seu bise
rică să susțină o învățătore numai pen
tru de-a învăța elevele la lucruri luesose,

trat cu un gimnasiu real și priveam 
diminăța cum se duc la școlă micii 
țărănuți în hăinuțele lcr albe de 
pânză și cu stiăicuța cu merinde 
atârnată curmeziș peste pept.

Ochii îmi cbidau, aducându-mi 
aminte cum am învățat și eu carte 
și întrebând pe directorul șcălei, mi-a 
respuns, că aprăpe 300 dintre șco
larii săi sunt dela sate și trăesc cu 
merinde de-acasă.

îîs

Prin mari vijelii a trecut acest 
popor român, multe valuri au înfrun
tat fruntașii lui și mult mai multe 
dificultăți are încă se învingă, der 
tocmai în combaterea acestor pie- 
deci, în vigărea lui de resistență se 
manifestâză puterea lui de viâță.

Poporul român din trecutul seu 
și-a creat presentul și din acest pre
sent și a croit viitorul seu de aur.

La revedere!
Teofil Frâncu.

Susana cea nebună.
iFine)

Baba merse dela Zacheiu Păun 
ață Ia Iăn Tăpălagă. Der trebui se 
stea mult la pbrtă, că pănă eși cineva 
se o apare de câni. De-ar fi cutezat 
se între, tătă o sfârticau, că la bo- 
gațl și cânii-s mai rei decât la alți 
omeni, nu se ogăie în veci, nu pot 
bag semă nici ațîri de făme. Când 
o vec|ură Tăpălăgoșii (c’așa numiau 
bmenii pe căsenii lui Tăpălagă), In
trând în ograda lor, numai decât se 
nădăiră, că de ce umblă baba pe la 
ei, că doră scie satul tot, că Pavel 
se ținuse cu fata babii și aucpse sa
tul întreg amenințările Susanei, care 
le spunea în hore. Deci, bătrânul 
Tăpălagă, ca mai cu minte eși în 
ogradă înaintea babei se ve4ă el 
mai întâiu, de ce le calcă baba o- 
grada, că nu fusese la ei nici de pa
tru ani de flile, de când le descân
tase la un june de mătrici.

— „Bună cjiua, se dea Dumne- 

4eu bade I6neu — c|ise baba îna
intând cătră Tăpălagă.

— „Bună să-ți fiă inima, babă!“ 
răspunse bocotanul. „Der ce venturl 
te părtă pe aici?'1

— „D’apoi — ve4î d-ta, ca omul 
cu năcas. Am venit să me jeluesc 
și la d-ta, că și la părintele me jeluii 
de năpastea ce a că4ut pe casa mea“.

— „Ce năpaste, babă?11 întrebă 
bocotanul; se făcea drag Dămne a 
nu sci‘încătrău bat vorbele babii.

— „ D’apoi uite, bade lone, 
Pavel ăsta al Onului, care a credin- 
țit cu fata d-tale, a îmbăjănat fata 
mea cu făgădașuri c’a lua-o și a 
lua-o. Ea, bolundă și trudie de minte, 
l’a cre4ut; amu el se credințesce cu 
fata d-tale și pe a mea o lasă de 
batjocură la sat și de hulă la tot ți
nutul. Spune-mi d-ta, bine și frumos 
face, cum face?11

— „D’apoi, babă, eu nu sciu ce 
se 4ic; sciu atâta, că mi-a pețit fata, 
ei îi place, din zestre ne-am învoit 
și că peste 2 săptămâni va fi ospă- 

lariu câte 40% și anume 30% pen
tru fondul scdlelor secundare și 10% 
pentru casa pensiunilor și nu se bu
cură de legea gradațiunA salariului 
din 5 în 5 ani, în total patru gra- 
dațiuni, care numără și la pensiune.

Trecând acum la generalități, 
pot să afirm cu conștiință curată, că 
România a înaintat atât de mult 
chiar și numai dela 1879 încăce, în 
cât nu mai e țâra aceea, care era 
înainte de resbelul ruso-româno-turc 
dela 1877.

Bărbații conducători ai țării în 
acest interval au avut fericita ideie 
de-a ramifica învățământul secundar 
prin diferitele orașe ale județelor, 
înlesnind cu chipul acesta nu nu
mai orășanului, dăr și săteanului să
rac, modrul de a-și pute da prun
cuții la învățătură, ca se nu mai 
cânte:

„Mi-ași da pruncuții la scălă 
‘„Der nu-i pot cu straițagolă!

Mai anul trecut mă aflam în- 
tr’un mic orășel de provincie înzes-
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preoum am vă4ut: fețe de masă și perini, 
dantele, șerviete, din materii cumpărate tote 
din boite; eu cred, că acestea sunt numai 
în detrimentul poporului nostru. Ore nu ar 
fi mai bine, ca elevele în obiectul aoesta 
să fiă instruate, ca să soie cum să pună 
un petec pe un vestmânt de pânză și pe 
vre-o haină? Cum să-și faoă o haină ro- 
mânăscă d. e. o catrință, etc. cum se țese 
pânza, pănura eto., căol în rari locuri mai 
vedi acjl pe țeranoele nostre purtându-și 
portul românesc atât de frumos, și pe în
cetul și cu acestea se pierde mult, forte 
mult din caracterul național al poporului.

In decursul esaminării lucrurilor am 
înțeles esamenându-se ceva și din ale bu
cătăriei, dâr nu am mai stat, fiind timpul 
forte înaintat și despre progresul făcut în 
acest ram de cătră D-șora învățătore E. 
Isac nu pot da niol un raport.

Bârseanul.

SOIRILE QILE1.
— 6 (18j Iulie.

Telegrame oprite. Ungurii au înoeput 
să oensureze și să confisce chiar și telegra
mele, ce vin dip străinătata și mergând 
erășl în străinătate, trecând pe liniile tele
grafice ungare. Așa au confiscat mulțime 
de telegrame trimise din Serbia și Româ
nia bărbatului de stat al Franciei, d-1 Flou- 
rens, cu ooasia marei adunări, ce-a presi- 
dat’o el în cestiunea naționalităților din 
Ungaria. 0 telegramă a Ligei din Ploescl 
a fost confiscată după 33 de ore la Buda
pesta, și acâsta ’i s’a anunțat d-lui prof. 
Baica,, care a oompus și espedat acea tele
gramă. — Numai așa înainte, căci acestea 
sunt cele mai puternice dovedi de râua 
consciință, ce o au Ungurii față cu națio
nalitățile, în apărarea cărora s’a ținut aoea 
adunare din Paris.

—o —
Dar pentru scolă. Subscrisul îșl tine 

de plăcută datorință de-a esprima pe acestă 
cale sincera recunosoință stimatului dn. 
Vasilie Muntean, comersant din Brașov, 
pentru viiul interes, ce l’a arătat față de 
școla nostră română gr. or. din suburbiul 
Soheih-Tocile (în Brașov), donând premii 
pentru școlarii, ce s’au distins îu anul 
acesta școlar 1895/6 și anume: istoria bi
blică și aritmetica în valore de 4 fi. 6 cr., 
cari s’au distribuit cu ocasiunea esamenu- 
lui. Primâsoă sus numitul d-n oele mai sin
cere mulțămite din partea învățătorului, 
precum și a șoolarilor premiațl. —Brașov, 
6 Iulie v. 1896. Ion Suciu, învățător.

— o —
Datoriile Ungariei. Datoria Ungariei 

făcută aoum 30 de ani este adl de dese
ori mai mare și ajunge la oolosala sumă de 
2660 milione fi. In străinătate Ungaria da- 
toresce 1940 milione fi. Din suma acâsta 
Austriei e datore 1200 miliâne, apoi vine 

la rând Cermania, Olanda, Anglia și Elve
ția, âr în Ungaria nu se află plasați decât 
700 milione fl.

—o —
Seceriș bun. Din Betlean (oom. Solnoo 

Dobâca) se scrie, că pe aoolo secerișul s’a 
început, sămănăturile peste tot dau o re- 
ooltă bună. Grâul pe unele loouri e cu 
tăoiune. Săcara și orzul sunt bunișâre, ala 
cui este mio în paid, der spicul e fârte 
frumos și rodit. Cucuruzele sunt cam rari, 
cartofii sunt frumoși. Viile și pomii promit 
puțină recoltă.

—o—<
Călduri mari în Italia. Din Veneția 

se scrie, că în Italia de sus de trei di le 
încooe e o căldură nemai pomenită. In 
orașele Milan, Turin, Bologna, Modena și 
Padua căldură e între 36—38 grade 0. In 
Florența căldura la umbră e de 34*/ 2 °C. 
Din causa căldurei prea marl, f6rte mulțl 
drnenl mor de insolațiune.

*) C’aceia erau boii miresii, care-i căpăta 
zestre.

—o—
Măcinată de viu „Dreptatea11 din 5

1. c. scrie: De-o morte ne mai pomenită și 
înfiorătore a murit dilele trecute o fetiță 
de 12 ani în Teremia (Timiș). Jncându-se 
în mora sâoă, îi plesnesce ideia, că ar fi 
bine să se pună pe cercul ou colți ai morii 
și de-odată, ascunsă între oolții cercurilor, 
ce învârtea peatra dela ooș, a fost sfărî- 
mată și mortă la moment.

— o—
Nenorocire pe Marea-roșiă. Din 

Dundâe se telegrafeză, că naia engleză 
„Curfuoa s’a cufundat în Marea-roșiă dim
preună ou toți ămenii, ce erau pe acea 
naiă.

—o—
Cununia, D-1 învățător Vasile Bărbat, 

se va cununa cu dra. Maria 1. Moldovean 
mâne, în 7 Iulie v. c. în biserica sf. Arhan- 
geli din Satulung. — Dorim fericire tinerei 
părechl!

— o —
Convocări: Adunarea despărțământu

lui XVI., (Sălăgean-Chior anj al Asociațiu- 
nei transilvane e convocată pe 2 August n. 
în Odorheiu (Șzamos-Udvarhely). — De
odată cu acâsta se va ținea și adunarea 
Reuniunei fem. rom. sălăgene. — Adunarea 
desp. V (Seliște) e convocată pe 1 August 
n. în Gura-rîului.

Adunarea desp. XXVII (Cohalm) e con
vocată pe diua de St. Ilie (20 Iulie) în 
Cohalm.

La toto aceste adunări Românii sunt 
invitați să ia parte în număr cât mai mare.

—o—
„Pomul verde14 este unul dintre cele 

mai elegante oteluri în Brașov, având cea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mâncări și băuturi forte bune. Actualul 
posesor al otelului, d-1 G. Sorea, îșl dă 
totă silința pentru a câștiga mulțămirea 
âspeților și a susține buna reputațiune a 
aoestui elegant otel. Joia și Dumineca eon- 

certeză musiea orășenescă. Avis ospeților, 
cari vin la Brașov!

Conoertul de mâne sâră, va conține 
piese alese, între cari „Suvenir de Me- 
hadia“ etc.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă se se 
ceră preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
subscriere.

SOIRI ULTIME.
Viena, 18 Iulie. Conferențele ți

nute de cătră ambele ministerii aici 
în afacerea tratatului vamal și co
mercial austro-ungar se continuă încă. 
Se c|ice, s’au înțeles asupra mai 
multor puncte, der întrebările de că- 
peteniă privitore la cuotă și la ces
tiunea băncei și a valutei au rămas 
încă cu totul neresolvate.

Belgrad, 18 Iulie. Consiliul de 
miniștri serbesc a subscris protoco
lul privitor la redeschiderea grani
țelor Ungariei pentru importarea 
porcilor.

Convcioăe’S.
Reuniunea învățătorilor gr. cat. din 

Aroh’-Diaoonatul părților Sătmărene aparț. 
diecesei Oradane ;șl va țină adunarea ge
nerală anuală la 10 Aug. n. o. la 9 ore 
în comuna Homorodul de mijloc, la care 
membrii reuniunei ou tâtă onorea sunt in
vitați.

Prin ordinațiunea Sp. D. vice-comite 
Nr. 10,152/896, prin comune li-se presteză 
membrilor diurnul; afară de a.oâsta, să ob
servăm ordinațiunea înalt minis, de culte 
și instr, publ. Nr. 23,201/872. § ul 1., care 
pe fiă-care învățător îl îodatoresce să se 
faoă membru la vre-o reuniune, § 6 deo- 
bligă pe fiă-oare membru să solvâsoă la 
an o taosă moderată în cassa reuniunei, âr 
§. 8 demandă membrilor să ia parte la 
adunările gen. și filiali, absențele numai 
prin morb ori cause grave familiari se 
pot motiva. Absențele nemotivate se pe
depsesc cu 2 fl. în favorul reuniunei, oare 
în oas de lipsă se pot eseoua și prin ju
decătoria.

Deci membrii ordinari ai reuniunei 
se uotifioe presidiului scusele pentru even
tuala lor absentare; preoum și doritorii 
de-a diserta ou ocasiunea adunărei, elabo
ratele să le trimită la presidiu cu 8 dile 
înainte.

Competințele și restanțele sunt a se 
răspunde pănă la 10 August, la din contră 
numele restanțierilor prin cassarul reuniunei 
se va ceti în public, 6r aceia, cari vor aș
tepta să fiă provocațl la solvire prin ad
vocatul reuniunei vor suporta și spesele 
prooesului.

Programa: 1) Celebrarea cultului di
vin la 7 ore în di. 2) Deschiderea ședinței. 
3) Cetirea și verificarea protocolului adun, 
anteriore. 4) Raportul comitetului. 5) Ale
gerea comisiunelor și anume: a) comisiu- 
nea candidatoriă; b) pentru scontarea cas- 
sei reuniunei; c) pentru critisarea prop, de 
probă din filiali; d) pentru conscrierea 
membrilor noi și încassarea tacselor; pre
cum e) pentru censurarea disertațiunilor 
înainte la presidiu. 6) Raportul comisiuni- 
lor. 7) Complinirea biroului și a comite
tului. 8) Desbaterea regulamentului ampli
ficat, al reun. filiali. 9) Cetirea disertațiu
nilor aprobate prin comisiunea respectivă. 
10) Propuneri practice. 11) împărțirea di
plomelor la membrii noi. 12) Defigerea lo
cului și a timpului adunărei generale proc- 
sime. 13) Propuneri diverse referitore la 
înaintarea scopului reuniunei. 14) închi
derea ședinței. 15) Prândul comun.

Dat în Cărei, la 15 Iuliu 1896.
Demetriu Kiss, Georgiu Pteancu,

v.-președ. notar.

Adunarea generală ordinară a des
părțământului al XIII (Abrud) al „Asocia- 
țiunei transilvane14 se va ține în anul acesta 
Duminecă în 26 Iuliu st. nou, începutul 
la 10 âre a. a. m. în biserioa gr. or. din 
Bucium-PoenI, pe lângă următorul

Program,'. 1) Deschiderea ședinței din 
partea directorului interimal. 2) Raportul: 
a) secretarului, b) al csssarului. 3; Esmi- 
terea unei comisiunl pentru încassarea tac
selor dela membri vechi, și însorierea de 
membri noi. 4) Cetirea disertațiunilor ce 
se vor insinua directorului cu 24 ore mai 
nainte; 5/ Conferirea unui stipendiu de 25 
fl. v. a. decretat de adunarea generală din 
anul trecut. 6) Alegerea aior doi delegați 
pentru adunarea generală ce se va ținâ în 
anui curent în Lugoșiu. 7) Defigerea lo
cului pentru ținerea proximei adunări ge
nerale. 8) Alegerea directorului și eventual 
întregirea comitetului. 9) Propuneri. 10) 
Alegerea unei comisiunl pentru verificarea 
protocolului.

La acestă adunare se invită toți ono- 
rații membri ai Asociațiunei de pe teri
toriul acestui despărțământ, precum și toți 
cei oe doreso progresarea neamului româ- 
neso în cultură și literatură.

Din ședința comitetului despărțămân
tului ținută in Abrud în 13 Iulie 1896.

Dr. Laurențiu Pop, Ioan Maior,
preș. ad. hoc. actuar.

ProducțiunI și petreceri.
Inteligența română din Bagla (oomi- 

tatul Bistrița-Năsăud) învită la Petrecerea 
ou joc, ce se va arangia Dumineoă, la 26 
Iuliu n. c. cu ocasiunea înaugurărei noului 
pavilion edificat lângă șoola conf. gr. oat. 
din loc. Intrarea 80 cr. în familiă 60 cr. 
începutul la 3 ore p. m. Venitul curat este

țul, tu se-țl fi avut grije de fată, alt
cum tu multe meșteșuguri scii....“.

— „Bine, bade Ioane, decă gră- 
escl așa, se scii că fata d-tale cu 
Pavelu Onului nu s’a cununa; de s’a 
cununa uite Ioane, scuipă aici, în 
barba asta sbârcită“. Cu aceste vorbe 
baba părăsi ograda bocotanului.

Baba se duse acasă necăjită. Pe 
Susana o află plângând. Nimic nu-și 
făcuse de mâncare, numai plânse 
cât fu diulița. Decă o află baba așa, 
se necăji și mai reu și începu: „Nu 
ți-am spus, că la bocotani n’ai să le 
crec|I? Acum rabdă și taci. Der se 
scii, că de te-a părăsit pe tine, nici 
cu ea nu s’a cununa“.

Bocotanii se adunară la olaltă 
și ținură sfat: Ce-i de-a face? Că de 
iermecele babii se temeau.

Din sfatul lor eși, că se nu amâne 
ospățul atâta, ci o vestire se o plă- 
tescă, și când s’a face a dbua ves
tire se facă și cununia, numai decât.

Așa și făcură. Sâmbăta se gă- 
tară de nuntă, ca pe Dumineca după 
ame^ij se se cunune. Chemătorii cu- 

trierară satul din casă ’n casă și 
chiămară la ospăț, er druscelo um- 
blară pe la casele cu fete și le chiă
mară pe seră la joc la steag. Drus- 
cele veniră și la Susana, der aflară 
numai pe babă acasă: „Se faci bine 
mătușă, se lași astară pe Susana la 
șirotesce la Firuța Tăpălăganilor“. 
„Voiu lăsa-o, dragile mătușii, cum se 
n’o las, că ddră la voie bună cine 
nu trage“.

— „Der Susana unde-i mătușă?11
— „S’a dus la moră, der min- 

tenl vine; o, ce reu i-a păre, că n’a 
fost acasă când ați chiămat’o.

A doua 4i după am64’ 90 au" 
4iau pușcături dese de pistol la casa 
lui Tăpălagă și la ceea a lui Onu 
bocotanul. Șese boi fură împănați și 
înjugați, ca se plece după miresă, 
s’o ducă la biserică în carul cu 6 
boi. Stegarul zurgălea steagul, lău
tarii 4i00u> feciori strigau, fetele erau 
înșirate pe lângă păreți și pe lângă 
portă, satul întreg era strîns, ca la 
nuntă.

Carul mirelui plecă după nănași 
și cu nănașii după miresă s’o ducă 
la cununiă. Cuscrii erau înșirați tot 
doi cu doi dinaintea carului cu 6 
boi și mergeau cântând după cetera 
țiganilor, cari erau în car:

ȘedețI fete pe gunoi
C’om veni și după voi 
Când vor fi Pascile Joi, 
Cu șese boi înjugați 
Când vor fi Pascile Marți.

In fundul carului sta mirele și 
nănașii, în mijloc sta țiganul cu drus- 
cele, care și ele căutau dupăceteră:

Dela mire venim gata
La miresă — amu fac vatra.
Sărac car cu șese boi
D’a mirelui numai doi;
Mirele i-o prins la rudă 
Să ne facă nouă ciudă 
Sărăcuți boi din tenjală 
Frumos fecior mâi în zală*).

Așa s’au dus cu carul pănă la 
Ion Tăgălagă acasă, de acolo au 

luat miresă cu multe ceremonii, cum 
e datina la nunțile nbstre, au pus’o 
în car între nănași, mirele s’a așe- 
4at între drusce, în fața miresei și 
așa au plecat cătră biserică, feciorii 
iuind, fetele cântau după ceteră, 
er satul întreg mergea în urma ca
rului și în preajma lui, că dâră era 
nuntă mare, se încuscreau cei mai 
bocotani din sat. apoi și era o vreme 
frumbsă, cum e tbrnna câte odată, 
nici rece nici prea caldă, c|i senină 
ca laptele, și o lecă recorbsă, cum 
place nuntașilor.

Biserica din Corabie e pe o ri- 
dicătură mică, cât se vede peBte tot 
satul, care altcum încă e așe4at pe 
un podeiu înclinat spre miec|ă4i. Im- 
pregiurul bisericei e cimitenul, în 
partea de cătră resărit a cimiteriului, 
aprOpe de biserică și ceva mai jos 
în dunga podereiului, se vede un co- 
periș de casă mică; casa nu se vede. 
Aceea casă mică, de bârne acope
rită cu paie, e a bisericei și popa 
o da pe 4ile de lucru la baba Sân- 
eâiana, la descântătbrea cea mare,
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destinat pentru formarea unui fond de edi
ficare a șeolei conf, din loo, precum și pen
tru parfiala achitare a speselor de edifi
care a acestui pavilion.

Pentru eonrtetul arangiator: Ioan V. 
pSourar, președinte; Ioan I. Păcurar, se
cretar; Teod. Șimon, vioe-președinte; I6n 
Botta, oassar; Teodor Roman, controlor.

N.B. Prea știm, partioipanfl sunt avi- 
sațl la provisiunea propriă. De băuturi 
bune și cu prețuri moderate, precum și 
pentru prăjituri (cofeturi) se vi îngriji co
mitetul. Luni la 27 Iuliu st. n. (a doua cp 
după petrecere) se va face o escursiune la 
fabrioa de f'erestrău de pe valea Budaoului.

Literata s*ă.

„R o m ii n i a a g r i c o 1 ă“.

III.
In modul descris mai sus ni-se înfă

țișezi starea economică în România la țeră, 
despre care, ca să nu mi-se potă imputa, 
că nu aș fi fost condus de adevăr în scurta 
mea descriere, las să urmeze aci o scurtă 
descriere despre învoelile (tocmelile) agri
cole de Ștefan Iancu administrator de moșii 
publicată în „Economia Națională11 din Bu- 
curescl în anul 1888.

„Continuăm prin a arăta cum sunt al
cătuite acestea două tipuri de învoelL Prin 
întâia țăranii sunt obligați a munci: câte
5 pogone (4 jugăre) în două arături fiă po
rumb său grâu, seu jumătate porumb și ju
mătate grâu; trei dile cu carul în moșie; 
12 dile cu palmele; 4 chile (o chilă cam
8 hectolitre) transportate la Făurei (tren); 
% ocale unt topit; 4 găini, un mușchiu 
(picior) de porc și 20 ouă. Pentru ca greu
tatea acestei învoeli să fiă mai ușor soco
tită, o vom schimba în bani, care dă suma 
de 216 lei și 70 bani. Acesta este valorea 
ce fiă-care este obligat a răspunde arenda
șului, în muncă și natură, pentru dreptul 
de a pune și dânșii pe moșie grâu, săcară, 
porumb și orz din 5 una și meiul din 4 
una arendașului11.

„Invoâla pentru vite este: dece lei de 
vita mare cornută ori cal și y2 chilă la 
Făurei. Oile 2 lei, o baniță la Făurei, !/4 
oca brânză de mânzată și 4 miei la sută“.

„Se cităm o învoelă din Prahova, care 
privesce numai vitele și prin care arenda
șul își muncesce mare parte din moșiă și 
prin mijlocirea căreia a ajuns a nu mai 
da țăranilor nici un pogon11.

„Pentru o părechiă de boi său qai: 
un pogon porumb, arat de 2 ori, pus, să
pat de 2 ori, cules !și cărat la pătul; 2 
chile transportate la Ploesei; o di cu că
ruța în moșie și scoterea a 6 prăjini bu
turugi11.

In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 
din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-cărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetio 
pe 336 pag., hârtiă fină. Prețul 65 cr.

*
Escnrsioni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețidsă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protouotar pens, al comitatului Fă- 
.găraș. In acâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, eu animalele și plantațiunile 
dor; apoi vieța 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 istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să cundscă, ori chiar se facă escursiunl 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia păuă acum nu 
avem scrisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (fl- o cr. 
porto). De vencjare și la tipografia „A., 
Mureșianuu în Brașov.

Câte-va cuvinte despre beuturî.
„Decă poftele nu le cruți, înzadar 
cauți fericire, înzadar gândesc! la 
dulceța vieții* 5 * * 8 * * 11.

iMcrețiu.

III.
Cea dintâi u urmare rea a ne- 

cumpătului in beutură este, că-1 lip
sesc© pe om de darul cel mai scump, 
care l’a dobândit dela Dumnecjeu: 

41 lipsesce de minte. Câți nu sunt, cari 
din causa beuturii s’au făcut nefolo

sitori pentru societatea omenescă și 
cari, decă nu s’ar închina beuturei, 
ar pute fi de mare folos.

Ce rușine este pentru omul cu 
minte, când beutura îl aduce într’o 
stare, încât între densul și între ani
male nu mai este nici o deosebire; 
ba pot 4ice, că este mai decăcjut, 
decât animalele, căci pe om mintea 
nu-1 împedecă dela ce este vătămă
tor pentru el, pe când pe animale 
nu le lasă instinctul se calce cum
pătul. Animalul bea numai cât îi 
trebue, er omul calcă măsura cum
pătului și bea cât nu-i trebue.

Din causă, că necumpătul în 
beutură degradâză așa tare pe om, 
făcendu-1 asemenea animalelor, ba 
și mai decăzut decât acele, încă pă
gânii cei vechi considerau beția de 
un mare păcat, înjositor de om. 
Pentru aceea Romanii nu sufereau 
în Senat pe omul bețiv, ci îl depu
neau din tote serviciile statului, ca 
pe unul, ce nu era vrednic se dom- 
nescă peste altul. Lacedemonienii 
îmbătau pe sclavi, și-și aduceau co
piii înaintea lor, ca aceștia să vadă 
și să învețe, ce urîtă este beția.

Omul, care se închină beției, își 
strică sănătatea și își scuiteză vieța; 
căci nu este cu putință a spune și 
a descrie stricăciunea, ce aduc beu- 
turile spirtdse în corpul omului, de- 
orece într'o picătură de spirt sunt 32 de 
picături de otravă, care cu încetul o- 
moră corpul omului.

Beția este, care a, dus pe po
porul nostru la sărăcia; ea întunecă 
țăranului nostru mintea, îi slăbesce 
voința și îi răpesce ondrea; îi strică 
sănătatea trupescă și îi duce econo
mia la cădere. Din causa beției omul 
își perde averea prin două moduri: 
prin cheltuială seu risipă și prin lene 
seu nelucrare. In cașul întâiu, omul 
bețiv făcendu-șî peste măsură plă
cerile de beutură, trebue să plătescă 
beutura consumată și averea, din 
care va lua ca să plătâscă, va tot 
scădâ. In al doilea cas, bând și pe
trecând prin cârciume (ire, 41!0 ȘÎ 
chiar de multe ori săptămâni întregi 
nu-și va pute căuta de trebă, ci treba, 
ce trebuia a se face astăcji, va ră
mâne pe mâne și mai adese-ori ră
mâne în uitare, și așa familia sufere 
neavând cele trebuincidse, pănă se 
sfârșesce; birul (dajdia) este neplă
tită și altele asemenea.

S’a văițut omeni mari din familii 
bune și cu posițiuni frumose, cari 
dându-se beției, cu petrecerile, des- 
frânările, și-au pierdut averile și au 
ajuns în fine să cerșescă, numai și 
numai din causa acestei urîte patime 
și a celor ce urmeză din ea.

Omul în bețiă nu mai aude plân
sul femeei, nici vaetele copiilor, el 
este mai rău decât o fiară sălbatică. 
Cu beția omul își pierde mintea, acel 
dar neprețuit, cu care se deosebesce 
de animale, își pierde averea și să
nătatea.

Aci vom da în cât-va povețele 
unui bețiv pocăit, de UDde se pot 
vede mai clar relele urmări ale be
ției :

Fiiul meu! De voesci să-ți fiă 
tot-dâuna sete, fi bețiv.

De voesci se-ți spării prietinii, 
fi bețiv, și să șeii, că nimenea nu 
te va putea suferi.

De voesci să nu-ți scoți la ca
păt nici o afacere, fi bețiv, căci 
nici odată nu vei termina ceva.

De voesci să ajungi sărac, să fi 
bețiv și curând vei rămânea la 
sapă de lemn.

De voesci ca să-ți mâiă soția 
și copii de fome, fi bețiv, și se scii, 
că nici șărecii nu vor găsi ce mân
ca în casa ta.

De voesci să fi înșelat de proști, 
să fi bețiv, și vei ajunge mai prost, 
decât dânșii.

De voesci să te fure toți, fi be
țiv, și vei înlesni pe hoți.

De voesci să fi nevrednic so
cietății, fi bețiv și ți-se va împlini 
dorința.

De voesci să-ți dai pe față pros
tia și să-ți scie totă lumea tainele, 
să fi bețiv și atunci ce scii tu totă 
lumea va sci.

De voesci să trăesci la bătrâ
nețe cu cerșitul, fi bețiv.

De voesci să fii prigonit și în
chis pentru datorii, fi bețiv, și să 
fii sigur, că nu vei ave unde te 
ascunde de creditori.

De voesci să fii sarcina omeni- 
rei și umbra pământului, fi bețiv, 
și te vei face urîcios tuturor.

De voesci să fii un aer vătămă
tor, fi bețiv, și să fi sigur, că 
toți se vor feri de tine ca de o 
infecțiune.

De voesci să te urască familia 
și cunoscuții, fi bețiv și te vei 
face nesuferit în ochii lor.

De voesci să rămâi neîndreptat, 
urmeză a fi bețiv, și astfel nu vei 
asculte bunele sfaturi.

De voesci să te faci egomotul 
orașelor și a satelor, să turburi li- 
niscea âmenilor, să mănânci bătăi, 
să vii acasă cu capul spart, cu 
căstele rupte și cu osele sfărîmate, 
să fi bețiv și vei isbuti.

De vcescl se nu ți-se împlinescă 
nici o speranță, fi bețiv și vei 
ajunge la desperare.

De voesci se-ți ticăloșesc! cor
pul, fi bețiv, pentru-că beția este 
mama tuturor bblelor.

De voesci, în fine, se-ți piei’4l 
sufletul, fii bețiv, și-ți vei încuia 
împărăția cerului.

Din acestea pbte vede ori cine, 
că din vițiul beției isvoresc tbte re
lele, ce sunt în lume, și aduce pe 
om la cea mai mare degradare.

Dr. Prof. Elefterescu.

care avea o fată frumosă, de o 
-chiăma Susana.

Când suia carul nuntașilor spre 
biserică, decă s’ar fi uitat cineva cu 
băgare de semă, ar fi zărit la cor
nul casei, între casă și gard, un tip 
de femee spionind prin gard intrarea 
miriteilor în biserică și apoi punând 
o motrășcă fumegândă în cornul ca
sei, sub streșina de cătră răsărit și 
altă motrășcă în cornul de cătiă 
mie4ă-nopte, apoi coborând încet pe 
cărărușă printre sălciile ce duceau 
pănă ’n vale și trecând valea și apoi 
apucând cărarea prin tufișul, care 
duce ață la Ciceu. Tot atunci ar fi 
vă4ut o femee mergând la casa Onu- 
lui și de acolo la a lui Tăpălagă.

Biserica era plină de omeni, tot 
satul era acolo numai doi flăcăi erau 
rămași lângă boi. Popa cu diacul 
cântau, >âr când luă de pe altar cu
nunile cele de spic de grâu, ce le 
Tăcuseră fetele la Rusale, când au 
fost cu iconele în țarină și se în
dreptă cu ele în mână cătră miri; 
când chiar voi se întrebe: tu mire 

din bună voiă te cununi cu miresa 
acesta? Atunci se au4i de afară: 
„foc!“ Er biserica se ilumină și prin 
ferestrile dela răsărit se vedeau schîn- 
teile și flacăra eșind din casa babii, 
cât ai fi jurat că biserica aluat foc. 
Grăza era mare. Toți grăbiră spre 
ușă, preotul aruncă cununile pe o 
măsuță și fugi și el spre ușă, uitând, 
că trebue se-șl desbrace talonul mai 
întâiu; o lumină, ce ardea în mâna 
mirelui, se apropiă de florile cele de 
târg a miresei și acele luară foc, ea 
dând se le stingă, aprinse propâda 
unei babe. Invălmășala era ca la tur
nul vavilonului: în biserică flăcări 
și fum, afară para și scânteile din 
casa babii beteau în bârnele biseri- 
cei, în tinda bisericei era o grămadă 
de âmeni peste olaltă. cum cădeau 
peste prag eșind din biserică, popa 
Ursu uitase că-i popă și că-i în bi
serică, striga din resputeri: „dațl loc, 
fireați ai dracului, se scdtem ic6- 
nele‘Ț

Omenii, care cum eșiau din bi
serică, se aruncau la garduri, se le 

rupă, se le dărîme, se nu iee foc și 
se fugă focul pănă ’n casele și în 
strînsura popii, alții cu pari se tru
deau se surupe casa cea de bârne a 
babii, ca se ardă jos, se nu dee fla
căra în biserică și se ardă și aceea. 
Toți erau cuprinși numai de primej
dia, în care era biserica; nime nu 
se gândia, decă din casa babii sunt 
scose lucrurile ce biată sunt de preț 
ori ba; nime nu se gândia la miri, 
nici la cununie, toți lucrau din res- 
puterl se scape biserica de foc, ochii 
tuturor erau ațintiți numai acolo.

Atunci, dintr’odată, se au4i un 
glas din mulțime: ,,Arde la mirele !“ 
Și alt glas: „Arde la mirâsa!11 Toți 
stau înlemniți, căutau cu ochii pe 
mire, și-l aflară ajutând la stingerea 
casei, tot funingene, tot pârlit și pă
lit la haine și la față, și aflară pe 
miresă cărând alăturea cu alte mu
ieri apă cu cofa din vale și arun
când pe bârnele bisericii pe cum le 
povățuia popa, ca se nu iee foc.

Der glasul acela strigă și a dbua 
6ră și a treia oră: „Arde la mirele, 

arde la mirâsa!“ Atunci unii-’și în
dreptau ochii spre sat în jos, adecă 
casa mirelui și casa miresei amen- 
dbue erau în flăcări, fumul era pănă 
la nori, para mai alăturea cu fumul.

„Bătaia lui Dumne4eu“, strigă 
popa.

„Bătaia lui Dumne4eu“, strigă 
și nănașu.

Atunci satul tot, cum era adu
nat aci la biserică, ca la comandă 
se împărți în 3 cete; neamurile și 
prietinii Onului alergară apre casa 
lui, cu el și cu mirele, să scape ce 
vor putea din flăcări; neamurile și 
prietinii lui I<5n Tăpălagă alergară 
spre casa lui, doră vor pute scăpa 
cât de cât, ceva din foc, popa cu 
nănașul și cu o cetă de calici, râ
maseră se potolescă focul la casa 
babii și se păzescă, se nu iee bise
rica foc.

Sera se apropia, că tămna 4i*  
lele-’s ceas de scurte, der focurile nu 
mai încetau. Dela biserică se vedea 
tot satul, când era senin cât de cât, 
dâr amu, după ce îneeră, se vedea



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 149—1896.

„Deși posedam încă multe note rela
tive la învoeli, nu vom mai continua însS 
cu esemplele. Este oribil (spăimentător) a 
mai spune, că cunoscem învoell prin care 
țăranul este obligat a munci câte 4 ciile 
cu palmele, numai pentru dreptul de a cu
lege urzici; altele împrejurul capitalei (Bu- 
curescl) prin care este obligat a da dijmă 
una și una muncind, pentru arendași la 
câte trei pogone unul; altele tot împreju
rul capitalei obligă pe țărani să dea la po
gonul de porumb câte dece trăgători bobe, 
cari adeseori fac 15—20 băniți (ferdele 
mari) și cari sunt luate pe ales de cătră 
omenii moșiei, care dărâmend grămada, 
aleg știulete (tulei) cu știulete. In anii mai 
secetoșl însă nu-i rămâne nimic".

„Conclusiunea (judecata) ce vom putea 
trage din esemplul întâiu de învoălă citat 
de noi este: țăranul nesciindu-șl măsura 
puterile și credend să contrabalanseze (îm- 
potrivescă) greutatea învoelii, mai cuprinde 
pe sema lui, pe lângă cele 5 pogone ale 
arendașului, încă 10—15 pogone. Fiind 
obligat a munci bine și întâiu pe ale aren
dașului, al lui se semănă tot-deuna mai 
târdiu și se muncesce mai rău, de unde 
urmăză pentru el în tot-deuna o rodă mică 
și de un soiu prost. Când arendașul vinde 
grâul cu 90 lei chila, țăranul abia îl dă cu 
50-60 lei".

„De aci porumbul lui mai în tot- 
deuna ajunge tomna necopt servindu-i, nu 
pentru hrană, ci ca altoiu de pelagră (morb) 
pentru acesta mulțime cuventătore".

„Esemplul al doilea ce am citat, ne 
arată de departe tendința de a despărți pe 
țăran de vitele sale, aducendu-1 erășl în 
starea, care l’a găsit misionarul (trimisul) 
ce am menționat. (Aici se tace alusiune la 
un trimis de prin veacul al 16-lea, care 
spunea, că a vedut un țăran trăgând ală
turea cu boul său la jug, la un car de 
lemne). Locuitorii din acea localitate îna
inte de asta cu dece ani, pe când aveau 
un arendaș de român, aveau curțile lor 
pline de vite; adl însă cu nisce condițiunl 
atât de grele, puse de arendașul grec, au 
ajuns rari aceia, cari mai au câte 4 boi“.

„Mulțl au devenit pălmași; încă 10 
ani și mai mult de jumătate vor deveni 
astfel. — Când vitele nu produc cât mancă, 
când duse la terg prețul obținut este mai 
mic decât erbăritul, ce trebue plătit aren
dașului, nu este decât firesc ca țăranul să 
se desfacă de ele. Am vădut un țăran cu 
doi boi la terg; i-a vendut cu 40 lei, în- 
torcendu-se acasă s’a dus să plătâscă erbă
ritul lor, și dând acești bani, a mai rămas 
dator încă 10 lei".

In privința caselor de locuit și a nu- 
trementului țăranilor, numitul administra
tor mai scrie următorele:

„Patru păreți afumați, friguroșl și de 
multe-orl higrașioșl, alcătuesc aceste locu
ințe. Pentru culcare îi servesc un pat din 
patru scânduri, peste care stă întinsă o ro

gojină. Lângă acest pat pune el o mică 
mescioră împrejurul căreia se înșiră din 
când în când cu totă familia pentru ași 
mai omorî fomea. Gând mămăliga din tu- 
ciu se rotogolesce pe masă însoțită de stra
china (cratița) cu oțăt și câteva cepe, atunci 
numai încep să esă de după cuptor câteva 
mici cadavre tremurătore numite copii. 
Tatăl lor le răspunde în naivitatea propriă 
țăranilor: așa tremură copiii, ei string ge
rul și pentru cei mari. Copiii neputând eși 
afară ca să se spele și neavend în casă 
vas anume, se spală în casă făcând un lac 
pe jos, care se mai măresce prin apa adusă 
pe haine și încălțăminte de afară, sub for
mă de ploie și zăpadă, și așa noroiul din 
casa țăranului nu se mai sventară de tomna 
până primăvara*.

„Dâcă-l întrebi — și acâsta-i de pri
sos în fața1 celor ce vecii — pentru ce co
piii sunt așa călbejiți răspunde: așa sunt 
copii ierna, se string multe și pe capul 
lor, gerul și câte și mai câte, și apoi și o 
pustie de vacă, care-i mai dedulcea, toc
mai acuma a înțărcat. Te urci în podul 
casei, care este camera și pătulul lui, ce 
vedl ? Două funii de ceapă, două de ustu- 
roiu și 2 — 8 băniți fasole alături cu 50—100 
băniți porumb stiulețl (cu tuleul), mare 
parte mucegăit. întrebat de ce porumbul 
e astfel, răspunsul este identic (același) mai 
la toți: l’am pus cam târdiu, mai întâiu a 
trebuit să facem beleua arendașului. La 
câte unul se mai găsesce erna și câte o 
purcea atârnată în pod, slabă pentru-că a 
fost traista mică".

„In coșar (boiată, grajd), care în forte 
multe locuri este înlocuit cu un țarc fără 
coperiș, găsim 2—6 boi și o vacă hrăniți 
totă ierna cu paie și coceni și de multe 
ori stând ou zăpada în spinare dile întregi. 
Acum înțeleg eu nea Stane, pentru ce Lu- 
naia fătată abia de 2 luni, a și înțărcat. 
Traiul rău și gerul mare".

„Asta să fiă pricina, o fi. — Pe prispa 
casei lui stă de tomna trântită o buturugă 
mare, care la unul din capete are un vă- 
trariu, și în o scobitură făcută în lungi
mea ei este vârâtă o custură. El îi 4lce 
plug. In mijlocul curții, în zăpadă se 
vede stând o căruță din topor, cu nisce 
rote cu obedl neferecate și mai late de o 
palmă. Inchipuițivă onorabili lectori (ceti
tori); patru boi hrăniți în condițiunile ară
tate înjugați la un plug seu car ce am vă- 
dut și mânați de un tip de om luat din 
casa ce am descris, pănă unde justificava 
(îndreptăți-va) acest cortegiu, pe cei ce nu 
se sfiesc a susținea, că atât țăranul cât și 
agricultura nostră merge prosperând".

„Să urmărim traiul țăranului în dife
ritele epoce ale anului. Primăvara, când 
ese la plug și când ar trebui să fiă mai 
bine hrănit, trăesce cu mămăligă și puține 
urdicl; rar mănâncă fasole, căci ce a ră
mas nevendut din tomnă, s’a mâncat în 
timpul iernii. După PascI, pe lângă urdicl 

mai mănâncă, din când în când și câte 
un ou".

„îmbătrânesc urclicile, ese știrul, lo
boda, pe cari le mănâncă cu borș, lăptu- 
cele, ceapă și usturoiul cu sare, și prin 
postul St.-Petru se mai adaogă pe alocu- 
rea, merele crude cu mămăligă. Intre St.- 
Petru și Sta Maria mare, începe mâncarea 
crastaveților crucii cu sare, fasole verde și 
prune verdl. După Stă Măria mare țeranul 
trăesce mai bine, lucrul se mai ușureză și 
mâncarea lui constă din fasole, b6be, pe
peni, prune cdpte și struguri".

„Ceapa, usturoiul și oțătul mai nici 
odată nu se despart de masa țăranului. — 
In timpul verei se mai taie în sat câte un 
miel, — dă că și în Iulie se numesc tot ast
fel, tomna câte o die bătrână, câte un porc 
cu gâlcl și câte o vacă cu piciorul rupt. 
Carnea o gustă însă puțini, numai aceia, 
pe cari majoritatea îi numesce: bogătani".

Deși, de când s’au scris acestea, au 
trecut opt ani, totuși, după cum am vă
dut, împrejurările au rămas aprope aceleași: 
tocmelele agricole se fac tot ca mai îna
inte, dră traiul țăranului nu s’a mai îmbu
nătățit de loc.

(Va urma )

Seminarul Vancean de băeți.
vEscriere de concurs.)

Părinții, cari voesc a-șl aședa pruncii 
în anul școlastic viitor 1896—97 în semi
narul tinerimii române greco-catolice dela 
gimnasiul român gr.-cat. din Blașiu, sunt 
avisațl, că terminul concursului de primire 
este 15 August n., pănă la care di toți pă
rinții au să-șl trimită concursele adresate 
„Prea Veneratului Consistoriu Metropolitan 
în Blașiu", de unde in timpul cel mai scurt 
li-se vor espeda resoluțiunile. * Suplicele de 
primire a celor băețl, cari n'au mai fost in 
seminariu, au să fiă instruate cu carte de 
botez, testimoniu despre clasa absolvată și ates
tat de vaccinare.

Asemenea în suplici este a se însemna 
cu acurateță locuința și posta ultimă a su- 
plicantelui, ca să nu se ivdscă erori în tri
miterea resoluțiunilor și pentru francare e 
a s.e alătura o marcă poștală de 20 cr. v. a.

Spre a fi primiți în seminariu trebue se 
suplice și aceia, cari au fost deja în seminariu 
in anul școlast’c espirat. Cei ce nu vor tri
mite suplice în scris, nu vor fi luațl în con
siderare.

Condițiunile primirii sunt următorele:
1. Pentru un tinăr vor fide a-se plăti 

câte 12 fi. pe lună și așa pe un an 120 fi. 
Plătirea are să se întâmple cu totă punctua
litatea în 2 seu 4 rate anticipative, ceea ce 
părinților li-se aduce aminte cu totă se- 
riositatea, căci altmintrelea direcțiunea în 
decursul anului va fi silită a dimite pe elevii, 
ai căror părinți, tutori seu îngrijitori nu au 
solvit ratele la timpul seu.

2. Pentru fiă-care tinăr la începutul 

anului este a se solvi o tacsă de înscriere 
de 4 fi.

3. Fiă-care tiner are să aducă cu sine: 
a) 4 părechl de schimburi bune de pânză 
său giolgiu; b) 4 năfrăml de busunar și 2 
la grumadl; c) 2 părechl de călțunl buni 
și 4 părechl de ciorapi seu obiele.

4. Vestminte de pat; a) 1 saltea (sac 
de pae) de așternut de desubt; b) 3 fețe 
albe de pat; c) 2 perinl, 4 fețe de perinl 
și o plapomă; d) 2 fețe albe de giolgiu de 
acoperit patul.

Atât vestmintele de pat, cât și albi
turile seu schimburile au să fiă de acasă- 
însemnate cu numele elevului respectiv, 
seu fiind numele cusut seu scris cu negrelă, 
ce nu se șterge prin spălare, căci altmin
trelea superioritatea institutului nu pot© 
lua nici o răspundere la cas, când s’ar 
perde.

5. Fiă-care tinăr are mai încolo să-și 
aducă 3 ștergare și 2 peptenl, unul rar și 
altul des, apoi un cuțit, 1 furcuță și 1 lin
gură de metal, un păhar și 3 șervete.

6. Fiă-care tinăr are mai încolo să-și 
aducă o perie de vestminte și de curățit- 
călțunii.

7. Părinții în decursul anului școlastic 
să nu trimită fiilor lor din seminariu nici 
articli de mâncare, decât pote la sărbăto
rile celea mari, fiind în privința acesta în 
deplin provăduțl în institut, nici bani, ci 
lipsele de vestminte, cărți și altele de soiul 
acesta să li-se împlinescă pe calea supe
riorității, ca așa să se evite ori ce ocasiune 
la escese și transgresiuni de disciplină, dau- 
nose educațiunii și progresului în studiu. 
Condițiunea acesta li-se aduce aminte cu 
deosebire părinților, tutorilor și îngrijito
rilor, căci altmintrelea superioritatea semi
narului nu pote lua asupra sa în multe pri
vințe nici o răspundere pentru elevii con- 
creduțl îngrijirii sale, și urmările neobser- 
vării condițiunii acesteia părinții vor ave 
să și-le ascrie șie-șl.

Pentru suma de 120 fi. v. a. pe un 
an școlastic tinerilor li-se va da următorea. 
provisiune: 1) Locuința în institut, în sale 
mari sănătose, luminose și provădute cu 
tote cele de lipsă. 2) Vipt întreg regulat, 
și în special în di de dulce: a) Dejun, câte- 
un păhar de lapte cald cu pâne; b) Prând, 
3 specii și anume: supă de carne, carne 
cu sos și mâncare grosă cu carne, sâu frip
tură, eră în Dumineci și sărbători pe lângă 
acestea și aluat; c) Cină, 2 specii, anume: 
supă de carne și mâncare grosă cu carne- 
In clile de post, dimineța un păhar de lapte 
cald cu pâne, la amedl 3 specii, eră sera 
supă și mâncare grosă de legumi, brânză 
sâu lapte. 3) Spălatul întreg peste an. Pen
tru întăritul schimburilor însă se va plăti 
separat și anume 3 fi. la începutul anului. 
4) Luminatul în timpul recerut. 5) Incăl- 
ditul în timp de ieră. 6) Medic și medicină 
din apotecă seu de casă pentru cei mor- 
boșl și viptul prescris de medic. 7) Instruc-

mai bine decât în cțivia de Rusale, 
când îi vremea cea mai bună. Și 
cum nu s’a vedea, de trei focuri 
zdravene, ce ardeau în cele trei părți 
ale satului: la mia4ă-nâpte casa babii 
de sub biserică, la răsărit casa lui 
Tăpâlagă, er la sfințit casa Onului.

Era aprope miecjul nopții când 
era de tot arsă casa babii, de se pu
tură âmenii împrăscia, fără frică că 
dbră biserica va mai pute lua foc, 
der și atunci lăsară 2 âmenl de strajă, 
că de ar prinde a bate vent și a răs
coli șpera, să bată clopotele într’o 
dunga, se esă satul și. să nu lase bi
serica pradă flăcărilor. La Onul însă 
arse focul t/âtă noptița, că, când îl 
zăriră dela biserică, era încinsă totă 
casa. Apoi casa lui încă era de bârne 
și acoperită cu paie după cum era 
p’atuncî tote casele din sat, și după 
casă era gard de nuele streșinit cu 
spini și pae, pe el merse focul ca 
pe un șerpe pănă la șură, care încă 
era acoperită cu pae, er din șură 
luară foc grajdurile, grânarele, co
tețele, jire<jile, clăile, stogurile și 
totă agonisita. încă era noroc pe 

sat, că Onul mutase pe vecinii din 
drepta și din stânga în capul satului 
și domolise casele lor, ca se-și mă- 
reșcă grădina, și așa adunătura lui 
și casa lui era într’o grădină mare, 
er casele vecinilor erau binișor de
părtate de a lui, că altcum tot sa
tul ardea, că de cătră sfințit bătea 
vântul spre răsărit, adecă spre gro
sul satului. Se zăria de 4mă și în 
grădina Onului tot ardeau două ve
tre mari de tăciuni grozavi și să
tenii stau jur împrejur cu furcile cele 
de fer, în mână, âră unii trăgeau cu 
sapele țărină pe marginele vetrei, să 
nu ardă cu atâta putere, pacjiau ca 
se nu iee ventul cumva vr’un căr
bune se-1 ducă în streșina de gard, 
ori în alt loc, ce s’ar pute aprinde. 
Pe Onul nime nu l’a vă(jut la foc 
cât a fost noptița de mare; numai 
lelea Mărină umbla plângând și fre- 
făcându-șl mânile și văetându-se : Vai 
de sufletul nostru, ce o să mâncăm ? 
unde să ședem și cu ce să ne scâ- 
tem vitele din iernă? Agonisita din- 
tr’o vieță, se duce în vânt în câte-va 
minute! Pavel încă numa într’un 

târcjiu veni la foc, după ce a dus 
pe tată-s’o la nănașu-s’o și l’a pus 
pe pat legat cu piciorele de olaltă 
și cu mânile ’n spate. Că badea 
Onul, bocotanul, când zări dela bi
serică fum gros și flacără eșind din 
casa Jui, cum era spăriat din fire, 
atunci iși și pierdu mințile și începu 
a strigă: Prindeți strigbia, ca ea 
mi-a aprins casa, m’a sărăcit. Și nu 
alergă badea Onu spre casă, ci — 
cu pălăria ’n mână — fugea de-a 
lungul uliții după femei strigând: 
Prindeți strigâia, n’ați văc|ut strigâia ?

Decă Pavel al lui a voit a-1 ți
nea, să nu se facă și de rîs la sat, 
după ce de pagubă este el a strigat 
cât îl luă gura: Așa, tu nu mă l’ași 
să prind strigâia, se o aduc în flă
cări, că ești una cu ea; atunci merg 
der și mă. arunc smgur în foc, decă 
îmi arde binele și bogăția, la ce să 
mai trăesc? Fiind lucrul așa, vec|I bine, 
cei mai de aprâpe ai lui văduvă de-1 
puseră la bun adăpost și-l ținură le
gat pănă și-a veni în fire. Lelea Mă
rină, buigată de cap, cum era și ea, 
vecjend cum ’i se preface în fum 

agonisita-i muncă din tâtă viâța, nici 
nu băga de sâmă, că Onul ei nu i 
ca ’n palmă. De scos ceva din foc, 
nici vorbă n’a fost, cu atât mai vâr
tos că pănă atunci nime nu apucase 
vr’un foc în Corabia, de când lumea,, 
deci ucum toți jși pierduse capul, 
umblau buigațl, fără a sci de ce se 
8e apuce. La nuntă nime nu se mai 
gândia, nici că ar fi fost cu ce 
nunti.

La Tăpălagă ardea, la soci ui 
cel mic încă era ca și la socrul cel 
mare: fum, flacără, foc și iar foc, 
foc pus de mână de om nu iscat 
din întâmpla)e. Când văc|u Tăpă
lagă din ușa bisericii focul la casa 
iui, hăți după sine pe fiă-sa Firuța, 
adecă pe miresă: Hai, las’o ’o foc 
cununiă, că la noi cântă cocoșul cel 
roșu în vârful căsii. Și se luă cu o 
cetă de bmenl după el, liaidi, hai, 
prin cele uliciâre și peste garduri 
și prin grădini, dor va ajunge acasă- 
curând, se potă scâte câte ceva. Der 
pace! Nimic, chiar nimic n’au putut 
scote, nici baremi o ață cât să-ți 
împungi pe lângă un deget. Ars’a- 
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țiune în cas de lipsă prin indivizi eminonțl.
După ce din motive de igienă și cu- 

rățeniă s’a adaptat pentru tinerime în edi
ficiul institutului și o scaldă de apă caldă, 
așa că fiă-care elev să se potă folosi și de 
scaldă, se va solvi la începutul anului o 
tacsă de 1 fi. pentru folosirea scaldei.

Părinții, ai căror fii vor fi primiți în 
seminariu, se însciințeză, că pentru obiec
tele de aranjament, ce vor fi date spre fo
losire fiilor lor sub număr deosebit, aceia 
vor fi răspundătorl. Deci orl-ce daună vor 
ave să o rebonifice dânșii.

Tinerii primiți în seminariu vor avâ 
a se presenta înaintea superiorității semi- 
nariale în 1 Septemvre nou. Aceia, pe cari 
medicul institutului îi va afla inadmisibili 
din orl-ce motiv igienic, vor trebui să pă- 
răsescă seminariul.

Blașiu, în 9 Iuliu 1896.
Dr. Vasihu Hossu, 

rector seminarial.

MULTE SI DE TOATE.

Influința unei vorbiri lungi.
Când trimișii Samienilor au tinut o 

vorbire forte lungă cătră locuitorii din 
Sparta, ceștia le răspunse: „începutul vor
biră l’am uitai, din care causă sfîrșitul nu 
l’am priceput.

*
Vieța perului.

Omenii specialiști c^ioe, că părul oa- 
pului, după-oe se tunde, mai viețuesoe încă 
2—3 ani. Acăsta se pote vede forte bine, 
dăoă cine-va observă în continuu o peruoă. 
După-ce aoâsta trece de 2 ani, începe a fi 
aspră și diformă. Părul tuns dela ămenii 
morțl nici de oum nu se pote întrebuința 
la fabricarea de peruci, dedrece nu e bun.

*
Pâne de pesce.

Un Cazac din Uralsk, în Rusia a aflat 
nisce pescl, din cari se pote face pâne 
■fdrte bună și gustosă. Pesoii aceștia, după- 
ce se sară, se amestecă cu făină și se fră
mântă. Pânea pregătită cu pesol de aceștia 
se <fice, e fdrte nutritore și din ea se 
pote face supă fârte bună, mai ales dâcă 
în supă se pun și verdețuri (zarzavaturi). 
Ca nutrement pentru vite, amesteoându-se 
ou cartofi, trifoifl, ovăs etc. încă se cjice, 
că e fârte bună.

*
Sortea femeilor in india.

Nu demult în orașul Berlin din Ger
mania s’a ținut o adunare de învățațl. In 
acâtă adunare, un învățat, cu numele Dr. 
Grundemann, ținu o interesantă prelegere, 
în oare arăta sdrtea tristă a femeilor din 
India.

Cu aoestă ocasiune, Grundemann a 
arătat celor de față și un costum de haine 
de-al femeilor indiane, așa după cum e 
portul apolo astădl. întreg costumul constă 

dintr'o pănură țesută gros, necnsută, fără 
formă, așa cum a eșit din fabrioă. Costu
mul este atât de lung, încât deeă nu-1 
legă pe la mijloc, se împiedeă în el.

Podâbele, ce le folosesc femeile în 
India, încă sunt forte grele. Astfel Dr. 
Grundemann a arătat adunării și nisce 
inele, pe cari femeile le portă la picidre. 
Inelele arătate de el era mai grele de-un 
ohilogram, der aceste inele erau dintre 
cele mai mici.

La mâni folosesc femeile braslete, în 
degete de-asemenea portă inele, pe cari 
le portă încă de copile mici, așa că ine
lele nu le mai trag de pe degete și carnea 
cesce peste ele, causâudu-le, mari dureri.

Bietele femei luoră totă diua în con
tinuu la câmp; acolo stau în arșița sdrelui 
setose și flămânde, de dimindța pănă sera. 
Femeia, oare n’a avut vr’un fecior, e oea 
mai neoăjită de pe lume și Indienii cred, 
că acele femei nici nu sunt omeni.

Indienii mai cred, că numai Brahmi- 
nii (o sectă) sunt omeni adevărațl; pe când 
aievea sunt cei mai mari farisei; dorința 
lor cea mai mare este, ca sufletul lor 
după mdrte să pribegdscă în trupul unui 
bou. Credința lor e, că femeile încă îna
inte de-a se nasoe sunt păcătose și numai 
atunci se iertă, decă naso feciori. Când 
femeia nasce fetiță, tete blăstemele tătâne- 
său cad asupra capului copilei.

Acum, la întrepunerea misionarilor, 
sortea femeilor indiane s’a mai îmbunătă
țit încât-va, s’au ridicat șcdle pentru ele, 
așa că acji în India anterioră tot la 25 de 
bărbați, oarl sciu ceti, se vine câte-o fo- 
meiă, oare sciă oeti. Cu tâte acestea însă, 
se mai află în India înoă la 127 miliâne 
de femei, cari nu soiu ceti.

O causă principală, ca sârtea femeei 
indiane e atât de tristă, este că ele să 
mărită prea tinere. O fată, oare a ajuns 
10 ani și încă nu s’a măritat, e spre ru
șinea lumei. Fetele încă la etatea de 5 
ani se logodesc și după logodnă la 4—5 
ani ajung sub domnia soorelor. In India 
ouvântul „s6cră“ este oel mai urît și de 
mai mare batjooură. Se pare, oă văduvele 
au aorte mai bună. In India trăesc 24,000,000 
văduve în cea mai mare miseriă, dâr oel 
puțin nu le poruncesce nimeni și multe 
dintre ele nu-s mai bătrâne, ca de 10 ani.

Misionarii aflători în India cresc 
multe femei ca învățătore.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 17 Iulie st. n. 1896.

Măsura 
seu 

greutatea

1

Calitatea.
Valuta 
austr.

fl. cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
n Grâu mijlooiu . . 5 60

Grâu mai slab . . 5 30
v Grâu mestecat . . 3 60
D Sâoară frumâsă . . 3 60
M Sâcară mijlooiă . . 3 50

Orz frumos . . . 3 —
J» Orz mijlociu . . . 2 80
i) Ovăs frumos . 2 50
n Ovăs mijlociu . . 2 20
n Cucuruz .... 3 40
î j Mălaiu.................... 4 90
H Mazăre.................... 7 —
)) Linte . . . • 7 10

Fasole................... 7 —
n Sămânță de in 8 —
H Sămânță de cânepă 6 —

Cartofi .... — 45
Măzâriche .... — 49

1 kilă Carnea de vită . . — 32
») Carnea de porc . . — —

Carnea de berbece . — 80
100 kil. Sâu de vită prospât 21 -

D Său de vită topit ; 32 —

Cursul IosuriIor privata
din 15 Iulie 1896

Gump. vindo.
Basilica . . , 6.60 7.20
Credit .... 198 50 199 50'
Clary 40 fi. m, c. . . 59.50 61.50
Navig. pe Dunăre . —t— —,—
Insbruck .... 25.50 26.'5o
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach 22.— 23—
Buda .... 59.— 61—
Palfîy .... 59.50 60.50
Crucea roșie austr. 18.- 18.50

dto ung, . 10.— 10.50
dto ital. . , 11.50 12—

Rudolf .... 22.50 23.50
Salm .... _ ___ _ f__
Salzburg .... 26— 27. -
St. Genois 68.50 70—
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 41/2°/o 100 —. c- 145— 150—

dto 4% 50 69 — 73—
W aldstein _ .— —
SerbescI 38/0 34 75 35.75

dto da 10 fraud .u-,_ —._
Banca h. ung. 48/n 121.75 122.75

Cursul 8a bursa din ’Sfîena.
Din 17 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ • • • 122.60
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 124.50
[<npr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.50
Bonuri rurale croate-siavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 125.50
Losurf pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr................... 101.80
Renta de argint austr.................... 101.85
Renta de aur austr................... .... 123.40
LosurI din 1860.......................... 147.75

Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 977.—
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 388.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 361.25
Napoleondorî.................................. 9.51
Mărol imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................119.80
Paris vista.................................. 47.60
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene..................................  44.45

Bursa de Bucurescî

din 15 Iulie n. 1896.

■Valori
. ”3

-Q

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &7o
57o

Apr.- Oct. 101.8/„
Renta amortizabilă ....

99.—„ „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.-lai.
„ „ din 1893 99.-
„ „ 1894 int. 6 mii. &°/o Apr.-Oct.
„ „ (Impr. de 32. '/2 mii. 4% lan.-lnli8 86-
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o 86?/8
„ „ (Imp. de274 m. 1890 47o

*7o
87. >/4

,, „ (Imp. de45m. 1891 îi n 86.7s
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/. 865/,
„ „ (Im. de 90 mii. 1896 4°/o ^■’/4

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 67o Mai- Nov. 100 3 ,
290.-Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10

Oblig, comunei BucurescI 1883 5“/u lan.-lnl. 94:.’,;
„ ,, ,. din 1834 5% Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5% lua.-Dec, —,—
., „ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 95 >/,

91.>/2Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lau.-lulie
„ „ urbane BucurescI «7n » 55

î> H n » 8d—
55 55 51 IaȘÎ >-7o 81,‘/.2

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

51 H

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —,_
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1626.
Banca agricolă......................... bCO 150 v. 200.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 432,'/,
Naționala de asig. uit. div. 43 lai 200 445—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295 --
Soc. Rom. de Constr, ult.div.15 1. 250 174.-
Soc. Ronf. de Hârtie uit. —• 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 105—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 ——

» .< „ „2 em. u. d. 0 100' —,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei .-u _ 4_
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 .. ' VJ..C —.
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20 •) II 400—
20.09

SCOMPTURI:

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6’/o Petersburg . . 4V?/o
Casa de Depuneri 5'/, Berlin .... 37o
Londra .... 2'7. Belgia .... 3’A7o
Viena..................... 5% Elveția .... 37o

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoi6scă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Cu numerul de față se 
sistâză espedarea fdiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrațiunea
Transilvaniei44.

Proprietar: EBsr0» Aureli ^ureșiaion.

Redactor responsabil Sragarisa ÎSaiar.

caaa și șura, grajdurile și cotețele, 
hambarele și stogurile, jireflile și 
clăile, chiar și stupina ’i-a ars cu 
stupi cu tot.

Când fu Luni dimineța, cei doi 
bocotani cari eri erau socrii avuți, 
mulțămeau celor ce le ducea câte o 
pâne două, câte o legăturiță de brânză 
ori o bucată de slănină. Ei, cari nu
mai eri nu mai demult, erau pregă
tiți aă sature un sat de 6meni, acți 
n’aveau o bucătură; ei, cari erau nu
mai eri cei mai avuți în Corabia, 
cari ar fi fost în stare se îmbrace 
jumătate satul cu pânzăturile și cu 
pănurile lor, acjî n’aveau numai ce 
erau pe ei. N’aveau nici unde a-și 
pleca capul, .decă creștinii cei buni, 
neamurile și vecinii, nu ’i-ar fi pri
mit în casă și, le-ar fi murit vitele 
de fome, decă bunii creștini nu le-ar 
fi împărțit între ei se le ierneze de 
pomană și apoi scdse din iernă se le 
dea înapoi.

Abia a ddua di prinseră bmenii 
a se desmeteci din îngăimăcela, în 
care-i aduse focurile de eri. încet 
■cu încetul își veni și Onu ’n ori. 

Der și trez tot aceea o ține morțiș, 
că strigbia de Sânzâiană cu fata ei 
au aprins tdte trei casele, ca se za- 
dărnicescă nunta. De aceea părere 
erau toți sătenii, der — minunea 
minunilor! ce s’a făcut ele, că suflet 
de om nu le-a vedut nicăiri? Ars’a 
în casă? Luatau lumea ’n cap? 
Ascunse-8 undeva? — Nime nu pu
tea spune.

Vremea tăcu și trecu, încet cu 
încetul vindecă și paguba ce o fă
cuse focurile cele mari, că ce nu 
vindecă vremea? In locul casei ce
lei de bârne de sub biserică, satul 
ridică șcdlă; Onul ridică în primă- 
vera viitbre casă și șură și graj
duri de petră, acoperite cu țigle 
aduse din oraș; Tăpălagă încă nu 
se lăsă mai pe jos decât Onul, în 
nădejdea că după ce s’or mai înci- 
ripa o lecă tot cuscrii vor fi, der 
din cuserenia lor nu se alese nimic. 
Că, drept și mai drept, Onul stăruia 
pe lângă Pavel se iee pe fata lui 
Tăpălagă, cu care de jumătate sunt 
și cununați — cum cțicea Tăpălagă, 
der Pavel nu voi nici decât. Tată, 

dicea el, — Dumnezeu m’ar cerca 
și mai tare decât întâia-dră, de-ași 
cerca a o duce în cununie. Am du- 
s’o odată. Dumnedeu ne-a împrăs- 
ciat chiai- când era să ne pună popa 
cununiile pe cap ; mai mult nu merg 
nici cu ea, nici cu alta: încă cu Su- 
sana mai că n’ași $ice ^a-

Der unde era Susana?

La vre-o ddue-deci de ani dela 
întâmplarea cu focurile cele trei de 
odată și cu eșirea miriteilor necunu
nați din cununie, nimeri în Corabia 
o babă sbârcită, căruntă, zdrențuită 
cu capul plecat în pământ, cu bâta 
într’o mână și cu traista de-a umăr. 
Umbla tot pripită, tot certându-se 
cu cei copii de pe ulițe și cu fetele 
și cu feciorii și cu toți bmenii. Decă 
însă o lua omul cu buna, apoi po
vestea, că ea-i miresa lui Pavelu 
Onului, care cum vine din cătane 
— mă duce la popa Ursu să ne cu
nune, ș’apoi să vedi veselie? Și vine 
de bună semă — de nu adi — mâne, 
der vine, c’am făcut pentru el mă
tănii p’o cupă de grâu se-1 scap din 

cătane. Omenii din Corabia audindu-o 
își aduse aminte de Susana cea fru- 
mosă, de fata fermecătbrei Sânzâ- 
iana, și de tote întâmplările din di- 
lele ei cele bune, când trăia la bine 
cu Pavelu Onului și o întrebară de 
măsa și de fuga lor din Corabia. 
Der nu răspundea nimic de ales. 
Cine o vedea nime nu dicea că-i Su
sana cea de odată. Pavelu Onului 
încă a vădut’o, n’a cunoscut’o și nu 
l’a cunoscut. El încă era alb ca 6ia. 
Decă i-a spus: Susană, eu îs Pavelu 
Onului, ea i-a răspuns: Minți, că 
nici Onul nu-i așa cărunt ca tine! 
Pavelu Onului are per galbin și nu
mai acuma-i mijesc mustețele; tu 
esci hîd și bătrân! Apoi rîdea — 
rîdea.

Acum scițl cine-i Susana cea 
nebună? Veți pricepe dâră și pri
cina nebunelii ei; deci: Nu fiți pă
gâni la inimă, nu o luați în bătaia 
de joc, că și ea-i zidirea lui Dum
nedeu, ca și voi!

Ion Pop Reteganul.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.

S 6 m i n ț e
5 °

*3 M5 ® 
O

Prețul pex
100 chil o gr.

dela | rănii

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

81
81
81
81
81
81

6.75
6.80
6.75
6.76
6.75

6.85
6.90
6 85
6.85
6.95

flomlnțe vechi 
ori nouâ no iul

d «> © O

j? ®
c cu

Prețul por 
100 chilpr.

dela până

Săcară
Orz
Orz 
Orz
Ovâs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
78

6.10 6 15

615 fi'uO

Pro duet s di v.

Serq. de trif.

53
O
8

ca-
3.
h

O.

Seu 
Prune

n
Lictar

>>
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Uaraui

49.—

13.50
12.—

dala Pesta 
dela țâră 
sven tată 
afumată

1025
10.25
14.-
12.60

din Bosnia în bați 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 

ngaria

Luțerns ungur 
transilvană 
bănățenă
roșia 
rafinat duplu

n
Nuci
Gogoși

n 
Miere

»
Ceară 
Spirt

J!

brută
galbină strocurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

T&rgui de rîmătorl din Steinbrueh.

Starea rîmătorilor a fost la
14 Iulie de 7948 oapete, la 15 Iulie an 
întrtit — .— capete și au eșit 34 capete rămâ- 
uend Ifi 16 Iulie un ntinidr de 7948 capete.

Se nuUzft marfa: ungur^scă veche

I —.— or. pănă la —.— cr., de m ij1 o o dela 
45.— or. pănă la 46 — cr. ușâră dela 
47.— or. pănă la 48 — or.

Un învățăcel
din casă bună, care au absolvat cel 
puțin una sau două clase gimnasia- 
le orî reale și vorbesce românesce, 
ungurește și nemțește SC primes- 
ce în prăvălia de mode a Domni
lor S. Corvin și fiu din Orăștie (Sz.- 
Vâros). 1020,1—3.

Sz. 1709-1896.

Ărverezesi hirdetmeny.
Alattirt eloljârâsâg reszerOl koz- 

hirre tetetik, hogy a ELosszufalu kbz- 
sâg tulajdonât kepezo ugynevezett 
„Predelucz“ erdO reszletben Kucse- 
ra Ărpâd elobbi vâllalkozbtdl visz- 
szamaradt 3649 drb. epiileti fenyd- 
tOrzs 4155 m3 tartalommal az 1896. 
evi Julius ho 30 ăn delelott 10 orakor 
Hosszufalu kozseg hâzânâl megtar- 
tand6 zârt irâsbeli ajânlattal ossze- 
kbtott szbbeli nyilt ârveresen a leg- 
tobbet igerdnek el fbg adatni.

Kikiâltâsi âr 2908 frt. 50 kr., 
melynek 10°/0-a az ârverezes meg- 
kezdeae elott bânatpenzkep a kOz- 
Bâgi eloljârosâgnâl leteendO.

Zârt irâsbeli ajânlatok, melyek 
szinten 10°/0 bânatpenzzel szerelen- 
ddk fel, csakis a sz6beli ârverezes 
megkezdeseig fogadtatnak el.

Egyebb ârverezâsi es kihasznâ- 
lâsi feltetelek a kozsegi irodâban 
betekinthetok.

Kelt Hosszufaluban, 1896. evi 
Julius h6 14-en.

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Iulie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Camp. 9.48 Vând, 9.50
Galbeni Oarap. 5.60 Vând. —.—
Ruble rasescl Cump. 126 % Vend.
MĂrcI germane Cump. 58.40 Vend.
Lire truoesol Cump. 10.60 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5n/0 100.75 Vend. 101.75

Nrul 97 2 6-1896.

Concurs
Se escrie concurs pentru postul 

de practicant de concept, devenit va
cant la acest magistrat. Leafa anu
ală 500 fi. și 100 fl. bani de locu
ință. Recerințe: testimoniu de mo
ralitate, testimoniu asupra cunâsce- 
rei acelor 3 limbi aje patriei și asu
pra absolvărei studiilor juridice în 
sciințele de drept și de stat. Peti- 
țiunile instruite cu aceste documente 
au de a se așterne pănă în 31 Iulie 
a. c. la 12 ore la prânz la acest ma
gistrat.

Reflectantul are să se deoblige 
la depunerea în decursul a 2 ani al 
esamenului de stat în sciințele de 
stat.

Brașov, 2 Iulie 1896. 
1016,2—2 Magistratul orășenesc.

grea dela —.— cr. până la or.
marfă un.gurâsoă tineră grea d'eia

Lukâcs Kâroly, Islik Andrâs,
jegyzo. 119,1—3 biro.

costă aparatul

,, K d i s o ii 44 
complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fi. 
1010,3-6.

Non inventatul aparat 
de fotografiă

,,EDISON“ 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acutn inventate.
„ EDISON11 funcționâză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat feră a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu „Edison“ se pâte lua 
fotografii la momei t', 
portrete, peisajurl 
Indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fi.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena I. Adlergasse 12. 
Se trimite cu ramburs^.

Anmiciuri

(mserțîuni și reclame)
Suntu a se adresa subscrisei 

administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe>orî.

Administr. «Gazeta Trans.“

A. Mtareșianu
Krașovu, Tergulu SnuJoi Wr. 30.

A ceștii stabilimente este provMutu cu cele mai

de

Prafnrile-Seidlitz ale lui Moli §
Veritabile numai. <lecă iiăcare cutia este prove<țută eu marca de V/' 

aperare a lui A. Moli iști cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- ȚȘk 

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

T'hZsz/îca^'iZe se vor urmări pe cale judecătorescă.

Fr’awzbpaMSîtwem și sare a lui M
Vorifahllîl ntsmai decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu Gy 
VCIIldUaiU imilldl, plumbul lui A. Moli. M

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu do- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. AV

Apa de g&ară-SaBicyB a Sm WloBI.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și / 
adulțl, asigureză „cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- S 
țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

O

O

O bune mijloce tehnice și fiindu bine asortata cu totâ 

s 

g

i

1

li. .
Q mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.

felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

A
4
*
I
4*
4
4
I
♦
i
4
4
4
♦
i
♦

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGUNTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^brnzrȚZE..

FOI PERIODICE.
BILETE l»i: VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.
BILETE DE 10GODHĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWUMTlhuifii.
Comandele eventuale i 

tipografiei, Brașovu Tergulii Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-

♦ 
♦
♦<

te

<A

Trimiterea principală prin

Farmacist» 1 A. MOLL,
c. și r. fîirnisor al curții imperiale Viena, TncManlieii 9

I 

M
X

Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.
La deposit? se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. " 0—52.

gȘ)

[•Nouă antrepisă de pompe funebre.®
©

Am onore a aduce la cunoscința on. public, că
am aranjat sal» firma •

■ 

w „TRANSILVANIA44 (D
•S

■ după recerințele timpului present o fi}
&
3 Antreprisă, de pompe funebre. & 

fii
KOH 1 Magazinul meu conține tote obiectele ce aparține la I “0

pompe funebre, precum: cununi pentru gropi și si- ! 0
L orie, diferite sicrie tie metal și lemn, care F 1
3 

lî§L fanebre adjuatate f'6rte frumos. BS U 1
îngrijesc decorațiile odăilor și a entreurilor și tâte

ÎU cele necesare pentru conduct. 2
"8

&

Recomand la cas de trebuință serviciile mele on. “5■ H
public, asigurându-1 de un serviciu solid. li.

Ifi
Cu distinsă stimă: 1

M [

«]

............. . . ........ ...... ... ......... ........ .

Nouă anteprisă de pompe funebre

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(9ozi/ve/d<z, in tclă măvi/mea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INM0RMENTARI.

( >
se primesett în biuroulu

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


