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Sragov, piața mare Nt, 30.
Soneod nefrfcFcnte nv. ae 

primesc. — Mwauec-xiptfl nu bk 
retrimet,

IHSERATE se primesc la Adml- 
n'atrațluna în Brașov la ur- 
mătorele Birouri da anunolur!: 

In Viana: Jf. 2h*.wJ.  Seinrich 
SchaUk, Rudolf Afos.ts, A. Qppeiîks 
Nnchfolgcr; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, înBudr-peata: A, V. 
Goldbergerg, Hckstcin B ornai; în 
Bucureeci: Agtnct Havas, Suc- 
cursaJe de Koumanis ; în Ham
burg; Jîaroiyi & lÂobmann.

Proțul Ittaerțlunllor: o acria 
garmond pe 9 colonă 8 or. și 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai des o după 
tarifă și învoiala.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. său «80 bani.

GA S3

„Gazeta" iese în flg-care di.
AScnamentB penim Anstro-Ongaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an. 
' Patru România si străinătaie: 
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
H-sii de Duminecă 8 frcnol.

Se prenumără la tete oficiale 
poștale din întru și din arară 

și la dd. ooiectori-
AN'aamBurni îsnnu BrasoT 

auministratiune a. piața .’-aure, 
Târgul Inului Nr. 30 J etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 11. 50 cr. 
Cu dusul în caia: Pe un an 
12 fl., po 6 luni 6 fl.« pe trei luni 
3 fl. Un eaempl&r 5 cr. v. a. 
seu Io bani. Atât abonamen- 
tele căt și innerțiunile sunt 

a se plăti înaint6.

Adunarea generală
a Asociațiunii Transilvane la Ltigoșiu.

Joi și ViDerl, în 15 (27) și 16 (28) 
August c. s’a ținut; la Lugoș, după cum 
soim, a 35-a adunare generală a „Asooia- 
țiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului român“. Adunarea a 
fost, după cum ni-se raportezi, cât se pote 
de splendidă și iinposantă.

încă cu o fli înainte de începerea 
aduDărei sosiau la Lugoș cu fiă-care tren 
sute și sute de ospețl, pentru a căror pri
mire frații noștri LugoșenI făcuseră oele 
mai mari pregătiri. La 4 ore p, m. sosi la 
Lugoș comitetul Asociațiunei, care la gara 
de-acolo fu întimpinat cu urale de „să 
trăescă“ din partea miilor da Români, ce-i 
eșiseră spre întimpinare. Aci Comitetul fu 
salutat priutr’o' vorbire din partea d-lui 
advocat Titu Hațeg, căruia ii răspunse, 
mulțămind, d-1 president al Asociațiunei, 
Ioan M. Moldovan. Cupă acesta dspețu în 
oea mai bună ordine fură conduși în oraș 
la cuartireie destinate pentru ei.

Mare bucuriă li-a făcut Românilor 
LugoșenI împrejurarea, că ou ocBSiunea 
acestet adunări a venit la Lugoș șl Prea 
Sânția Sa Episoopul Nicolae Popea dela 
Caransebeș, oare aoum a cercetat pentru 
întâia-oră acestă primă comună btseriodeoă 
dindieoesa sa. Prea Sănției Sale ’i s’a făcut o 
primire deosebită. Corul de plugari din Ca- 
cova era așetjat la stâuga peronului, ăr 
în partea dreptă diferitele depurațiuni, în
tre cari deputațiunea comunei bisericei gr. 
or. in frunte ou d 1 protopop Dr. G. Po- 
povicl; deputațiunea comunei bis. gr. cat. 
în frunte cu d-1 protopop V. Grozescu; de
putațiunea comunei bis. rom.-cat., a comi
tatului Caraș-Severm, a orașului Lugoș în 
frunte cu prim-senatorul și substitutul de 
primar I. Popeț etc.

La sosirea trenului, care aducea pe 
Prea Sânția Sa Episcopul, corul de plu
gari intona „Intru mulți ani stăpâne11, 
tote clopotele bisericelor și împușcături 
ou trescuri anunțară sosirea episcopului. 
Dela gară fu oondus în oraș de un 
frumos banderiu național, compus dm o

sută de călăreți din comunele Hodoș, 
Homorid, Herendești, Lugoșel și Olu- 
șag. Călăreții toți erau în oostumul lor 
național, în ciurguri (laibere) albe cusute 
cu pui negri și albaștri, în opinci și cu 
căciulă, de pe cari fluturau fiiruțe în oo- 
lori naționale. Toți călăreau fără șea și 
scărițe, numai pe-o pOnevă (straiu, oompus 
mai ales din colore albastră și roșiă). 
Acest banderiu frumos, urmat de-un lung 
șir de trăsuri, a condus pe Episcopul până 
la locuința protopopului Dr. Popoviol, 
unde a fost încuartirat.

A urmat „săra de ounosoință“ în gră
dina otelului' „Concordia“ unde s’a întru
nit fărte multă lume românăscâ petrecen- 
du și frățesce și în veselia pănă târziu 
noptea.

♦

Ședința I.
J f

După ce s’a slujit st. liturgiă în amân
două bisericele române din Lugoș, cea 
gr. cat. și cea gr. or., în cea din urmă 
pontifîcâud însu-șl episcopul Popea, er în 
cea dintâiă vicarul capitular din Lugoș, 
Moldovan, cu asistență de 15 preoți, s’a 
deschis la 11 ore a. m. prima ședință de 
de cătră presidentul Asooiați.unei. Sala era 
plină de lume, pănă și curtea era înțesată 
de țărani români. *
Discursul de deschidere al președintelui 
Asociațiîmei și bineventarea Bănățenilor.

Aduuarea generală a fost desohisă 
Joi la 11 ore de cătră președintele Asooia- 
țiunei Rvdss. D-n loan I. Moldovan, ca- 
nonio și preposit oapitular, prin următorul 
disours, pe care-1 reproducem din nou în 
întregul său, pentru ca să-l ounbsoă și ce
ti orii noștri de Dumineoa:

Onorată adunare!
Cu viuă mulțămire salut pe 

aceia, can în numer atât de frumos 
s'au presentatla acestă serbătore cu 
însemnătate deosebită în analele 
Asociațiunei nostre.

E primul pas, ce se întreprinde 
spre â lărgi cercul de activitate al 
societății nâstre culturale și a-1 es- 
tinde la toți Românii locuitori în

largul și frumosul teritoriu al Un
gariei. Este prima 6ră, că ținem 
adunarea generală afară de grani
țele dintr’un temp âre-care al Tran
silvaniei, și cu acesta împlinim do
rința respicată de repețite orî a fra
ților situați mai cătră periferia te
ritoriului locuit de Români, înse sub 
aceeași stăpânie politică.

Patria nbstră comună forte bine 
și după adever se asâmână cu o gră
dină înțesată cu fel de fel de pomi, 
cari producând flori și fructe de so
iuri diferite, fiă-care după firea sa, 
toți contribuesc a înălța irumseța 
grădinei și a ridica valbrea țerii în 
ochii celor ce o privesc.

Fiă-care din popdrele locuitâre 
aici are însușirile sale bune și va fi 
având fără îndoială și scăderile sale: 
că în lume lucrurile sunt mestecate. 
Cele dintâiu trebue desvoltate și cul
tivate, aceste din urmă înădușite și 
stârpite. Desvoltarea și stârpirea 
acesta recere muncă îndelungată și 
stăruitâre.

Asociațiunea nâstră și-a pus de 
problemă a nobilita și îndulci fruc
tele unui soiu din pomii, ce ocupă 
în mod precumpănitor ținutul con
siderabil din partea resăritână a Un
gariei. Ea șî-a avut membrii săi în
tre toți Românii de pe teritoriul 
Ungariei, fără de căutare Ia ținutul 
în care locuesc. Der adunările ei 
generale, îndatinate a se ține din an 
în an, pănă aci au descălecat tot 
numai înlăuntrul coronei de munți și 
păduri seculare, între ale căror re
trageri nepătrunse străbunii noștri 
au aflat adăpost pe timpul inva- 
siunilor.

Acesta e primul pas ce-l face 
scoborînd câsta munților și înain
tând spre marginele estreme ale tă
râmului ocupat de nemul nostru.

Legătura sângelui și a limbei, 
carî închiagă și țin laolaltă deose
bitele națiuni și produc diversitatea 
lor, — legătura sângelui și a limbei, 
cari la Români totdeuna s’au ma

nifestat cu tărie neînvinsă, încât 
— c|is’a lui Bonfîniu — că Românul 
mai multa luptat pentru limba decât 
pentru vieța sa, este adever istoric 
în deplină puterea cuvântului, —■ 
aceste legaturi puternice făcură ca 
adunarea ținută în anul trecut la 
Blașiu se se supună invitării frățești 
și se prefigă locul adunării presente 
între frații ce locuesc acestă regiune 
încântătâre.

Fiă de bun auguriu pasul acesta! 
Se contribuescă el cu îmbelșugare la 
producerea acelor fructe, cari unul 
fiă-care dintre noi le dorim și aș
teptăm dela însoțirea, ce ne-a în
trunit aci.

Adevărat resultatele, ce putem 
constata dela întemeiarea asociațiu
nei, sunt puține și modeste. Dâră se 
nu trecem cu vederea greutățile in
terne și esterne, cu cari avem a-ne 
lupta, de ori câte ori nisuim a face 
un pas înainte. Tot-dâuna brânele 
nâstre trebue se fiă încinse, brațele 
înarmate. Trebue se cucerim formal 
terenul împedecat cu greutăți felu
rite și altora, carî se află în posi- 
țiune mai favorabile, de tot necu
noscute. De acâsta nu avem a-ne 
mira, când seim cu toții trecutul ce 
vitreg a fost pentru noi, și presentul 
la câte frământări ne este espus. 
S’a cerut stăruință de fer, ca Româ
nul se se pâta susține în ținuturile 
aceste: pentru că ele de-oparte sunt 
forte espuse prin situațiunea lor geo
grafică, er de altă parte sunt fbrte 
atrăgetâre nu numai prin glia lor 
mănbsă, dâr și prin avuțiile nese
cate, ce țin ascunse în sinul lor.

Se cere stăruință îndoită acțl, 
când în lupta de esistență, ce de
curge între popâre, decisiunea nu 
atârnă dela forța brută, ci mai vâr
tos sciința și cultura câștigă precum
pănite atât în resboiele sângerâse, 
cât și între cele pacinice.

Poporul nostru încă a ajuns la 
recunâscereâ acestui adevăr. Eată 
pentru ce vedem și la el emulațiune

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Biancha Delmonte.
(Novelă istorică)

de
Petre Broșteann.

(Fine).

Puțin după, aceea întră o personă mas
cată, „Camera acesta vi-se pare, pote, cam 
curiosă, dâr n’are alt scop, decât a vă con
centra atențiunea spre ținta ce v’a adus 
aici! D-vostră ați esprimat dorința, d’a 
întră în societatea „Italiei june* ; din în
sărcinarea președintelui nostru, am venit 
să întreb, dăcă m’ai stațl neclintit în do
rința esprimată, seu decă voițl să fiți con
duși erășl îndărăt în lumea profană, de 
unde ați venit ?

— „Acum mai mult ca ori-când sunt 
decis a urma pasul început, și m’așl simți 
fericit a lua parte la mărețele vostre lu
crări “.

— „Atunci poftim, ve rog, să îmbră- 
cați acest „Domino11 și să puneți erășl le

gătura la ochi, spre a vă conduce în sala 
de primire11.

Plecară deci și merseră încet înainte, 
când de-odată se audiră vocile înădușite 
ale unui cor de doliu, acompaniate de acor- 
dele melodice ale unui armoniu.... Era jalea 
inimei italiane, plină de durere pentru de
cadența neamului său glorios! Era espri- 
marea desperării, care-’țl impune să iai arma 
spre a lovi și nimici.... Corul și musiăa în
cetară, și cei doi stătură pe loc.

— „Ne aflăm înaintea unei uși, vă 
rog, signor, bătețl cu pumnul vostru în 
ușă, spre a vi-se deschide11.

Ofițerul făcu după poruncă și bătu cu 
pumnul în ușă.

— „Cine bate așa rostit la ușă?“ în
trebă o voce dinlăuntru.

— „Un fiu al patriei nefericite, pă
truns de gloria neamului său, cere întrare 
și participare la luptele nostre pentru scă
parea patriei de sub jugul tirănieiu, — răs
punse conducătorul.

— „Sub a cui garanțiă cere densul 
întrare la noi?“ întrebă acea voce mai de
parte.

— „Sub garanția prea iubitului nos
tru președinte!11 răspunse conducătorul.

— „Da, da, este adevărat!11 se audi 
o voce cunoscută.

— „Decă e așa, apoi fiă-ne bine
venit !“

Se deschise ușa, ofițerul, luat de cei 
doi vorbitori de subsuori, făcu puțini pași 
înainte, și apoi se puse pe un scaun.

— „Signor“, — audi ofițerul vorbin- 
du-i-se de cunoscuta voce a lui Giuseppe 
Mancini, — „d-vostre ați esprimat dorința 
de-a întră în societatea „Italiei june“, și 
după cum vedeți, „Italia jună11 a primit 
cererea d-vostră. Deși presupunem din ca
pul locului, că sunteți pe deplin informat 
despre scopul și intențiunea acestei socie
tăți, totuși mă simt dator, în înțelesul sta
tutelor nostre, a vă pune unele întrebări 
în fața confraților mei, și a vă ruga, ca 
să bine-voițî a-ml răspunde la densele cât 
se pote de precis și respicat, după cons- 
ciința d-vostră11.

— „întrebați, Signor, voiu răspunde!“
— „Șă ne spuneți, înainte de tote, 

vă rog, cum înțelegeți d-vostră scopul „Ita
liei june?11

— „Scopul Italiei june?“ D’apoi care 
Italian duios de viitorul și de mărirea pa
triei sale nu ar simți lipsa unei societăți 
pentru unirea tuturor spiritelor nobile în 
interesul sermanei nostre patrie?... Scopul 
după cât sunt informat, e eliberarea pa
triei de tirănia, sub care geme de atâtea 
secole, e unirea și mărirea neamului nos
tru, ceea ce fiă-care Italian trebue să do- 
rescă, jertfindu-șl averea și vieța pentru 
ajungerea acestui scop11.

O salvă triplă de aplause ’i răspunse 
ofițerului la aceste espresive cuvinte, ros
tite cu o voce plină de emoțiune, de care 
se vedea oratorul pătruns.

— „In numele „Italiei june11 vă mul- 
țămesc pentru nobilele esplicațiunl, cari 
ni-le-ai dat, și cari, cum ați auclit, se apro- 
beză unanim de întrega adunare. Să-mi răs- 
pundl la a doua întrebare, care sunt dator 
a vi-o pune, și adecă:

— „Venit’ați aici de libera voiă a 
d-vostră și, dăcă e așa apoi am să vă fac 
atent, că luptele „Italiei june“ sunt seriose, 
ele cer disciplină și supunere, cer abne- 
gare și jertfe de vieță și de averi, lupta 
fisică și spirituală, și de aceea vă întreb,
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nobilă pentru progies și cultură. 
Eată pentru ce el se bucură din totă 
inima, când pbte constata un pas 
cât de mic înainte pe calea nesfîr- 
șită a deșteptării și luminării.

Judecătoriul nepărtinitor chiar 
întru acest ținut, în care petrecem 
acum, va trebui ae constate progrese 
în cultura fdrte îmbucurătbre, decă 
va alătura stările de acum cu cele 
de mai înainte. Cu 200 ani înainte 
de acâsta câte și ce biserici româ
nesc! erau pe aici? Unde și ce școle 
răspândeau lumina binefăcetdre? De 
mult — tare de mult — alergările 
sălbatice ale barbarilor fermară și 
îngropară sub pământ cultura înflo- 
ritbre, ale cărei urme le descoperim 
și le admirăm mai în tâte undula- 
țiile acestui teritoriu.

Valuri peste valuri urmară în 
decursul secolilor și împedecară ne
contenit ori ce nisuință de înaintare 
a poporului nostru. încă nu sunt 
200 ani, de când s’a frânt furia ul
timului val, și pacea și liniștea of
tată de mulți secol! s’a redat aces
tui ținut. Și etă în restimpul acesta 
scurt în vieța unui popor s’au ridi
cat sate și orașe ÎDflorităre, s’au zi
dit biserici și șcăle, cari purcecjend 
mână în mână, lucră cu zel și stă
ruință îmbucurătore la pregătirea 
unui viitor mai bun și la ridicarea 
neamului nostru pe aceeași trăptă 
de cultură cu celelalte popore.

Fiă ca Asociațiunea nostră să 
ajute și ea prin activitatea sa emu- 
lațiunea nobilă spre cultura Români
lor din ținutul acesta. Incă-odată 
salutându-Vă din inimă pe toți, de
clar adunarea generală a Asociațiu- 
nei de deschisă. *

La acâstă vorbire, primită cu vii stri
gări de „să trăiască11 din partea adunăroi, 
a răspuns D-l Dr. Alecsandru Mocsonyi, 
ținând între aplausele sgometose și repe- 
țite ale întregei adunărei următorul discurs 
prin oare a salutat în numele Bănățenilor 
Asociațiunea transilvană, și pe care-1 dăm 
astădi aci din cuvânt in cuvânt, precum 
l’am primit dela raportorul nostru:

D-le president!
Onor. Adunate generală!

Accentele însuflețite, ce le ai in
tonat în discursul de deschidere au 
potențat însuflețirea, cu care noi am 
alergat din tote unghiurile române 
ale patriei la acestă adunare, care 
precum ai relevat, este prima adu
nare generală a Asociațiunei tran
silvane într’un cerc național afară 
de frontierele Transilvaniei de odi- 
niără.

Desfășurând însemnătatea aces

tui fapt în frumăsa cuvântare, ce 
ne-ai adresat — ai vorbit — d-nule 
președinte — din inimile ndstre.

Simțit’am cu toții, că adunarea 
acesta are să fiă un eveniment de 
mare importanță pentru nisuințele 
și interesele nostre culturale.

Prin acesta se dărîmă un zid 
de despărțire între frații de același 
neam, setoși de aceeași cultură. Aso
ciațiunea năstră în acestă adunare 
se desbracă de caracterul ei provin
cial și proclamă principiul solidari
tății naționale pe terenul cultural 
(Aplause îndelungate).

Aclamarea viuă și entusiastă a 
acestui principiu din partea adunării 
a resunat ca un ecou puternic, care 
dovedesce, că noi cu toții, cu tot 
sufletul voim să îmbrățișăm acest 
principiu și că noi cu toții ne an
gajăm la luptă solidară pentru cul
tura națională.

Și de unde acestă însuflețire? 
Răspunsul ne este simplu.
Noi pricepem cu toții, că pen

tru un popor luptă mai nobilă de
cât lupta pentru cultura sa proprie 
nici că s’ar pute închipui. Der lupta 
acesta nu este o luptă sângerâsă, o 
luptă cu foc și cu fer, nici o luptă 
pentru nisce interese meschine și 
efemere. Este o luptă cu armele cele 
mai nobile ale minții și inimei pen
tru idealuri mărețe și neperitore. 
Ear idealurile aceste isvoresc din 
sentimentele mai înalte și mai no
bile ale popărelor, din sentimentele 
lor religibse, naționale și patriotice.

Și cutez a afirma fără sfială, 
că aceste sentimente nobile la nici 
un popor nu sunt mai adânc înră
dăcinate în inimi, și că la nici un 
popor nu sunt mai armonios conto
pite, decât la poporul român

Chiar și în secolul nostru — 
despre care, precum seim, dintr’o 
parte, nu scrutez cu câtă îndreptă
țire, dâr negreșit cu o ăreși-care 
predilecțiune mereu se afirmă, că 
ar fi secolul necredinței, — chiar 
și în secolul acesta noi cu satisfac- 
țiune putem susțină, că nu esistă 
popor, care ar fi mai evlavios, care 
s’ar alipi cu mai multă căldură de 
inimă la credința sa moștenită, dela 
strămoși, decât poporul român.

Prea onoratul D-n President 
ne-a adus aminte de un citat ca
racteristic pentru poporul nostru.

Precum seim despre acest po
por s’a cțis încă de pe timpuri, când 
consciința națională a popârelor era 
adenc adormită s’a cjis cu drept 
cuvânt, că acest popor mai mult 
decât la viață ține la limba sa! 
(Aplause prelungtie.)

In privința sentimentelor sale 
patriotice, pe cari poporul român 
în totdeuna mai mult prin fapte 
decât prin vorbe le documenteză, 
(Aplause) este cunoscut, dâr și re
cunoscut, că poporul român în sa
crificii patriotice, în sânge și avere, 
n’a remas înderept la nici un timp, 
față cu nici un popor din patriă.

Ca un ce de tot caracteristic 
pentru poporul nostru apare inse 
acea frumosă intimă și armoniâsă 
contopire a acestor sentimente no
bile, care contopire mai perfectă și 
mai armoniâsă nu o vom găsi la 
nici un alt popor.

Sentimentele religibse și națio
nale ale poporului român sunt prin 
mii și mii de fire vii și delicate 
atât de strîns conțesute și concres
cute, încât ele fără vătămarea lor 
nici că s’ar pute despărți unele de 
altele. (Aplause îndelungate.)

Bisericile nostre sunt curat și 
complet naționale, âr moravurile, 
datinele și tradițiunile sale sunt mai 
tâte suportate și saturate de idei și 
sentimente religidse (Aplause.)

Nu altfeliu stă lucrul și cu sen
timentele sale patriotice. Sunt con
vins, că patriotismul poporului ro
mân isolat de sentimentele sale re
ligiose și naționale s’ar usca ca o 
creangă luptă de pe trunchiul ei 
(Aplause prelungite.)

In acestă. armoniâsă trinitate 
a sentimentelor mai înalte și mai 
nobile ale inimii omenesc! se ma
nifestă acel idealism nobil al popo
rului român, care formâză trăsătura 
fundamentală a caracterului sâu na
țional. Din acâstă indisolutistă trini
tate a sentimentelor religiose, națio
nale și patiiotice răsare în deplina 
sa splendore geniul național al po
porului român. (Aplause îndelun
gate).

Acest geniu național al popo
rului are se-i fiă în tot-deuna și bu
nul seu geniu. (Aplause animate).

Nu fără rost intonez acestă do
rință.

Precum a-ți putut observa și 
D-Vdstră. în bine simțită cuvântare 
a d-lui președinte, pe lângă razele 
luminOse ale speranței și încrederei 
în opera nâstră de cultură apar și 
nisce umbre de îngrijiri pentru co- 
mâra nâstră mai scumpă: cultura 
națională. Și în acâsta — a-și cțice 
vibrare sufletescă a prea on. nostru 
Domn președinte — ârăși se reo- 
glindâză starea nâstră sufletescă a 
tuturora, stare sufletescă care nu 
este alt ceva decât reflecsul psicho- 
logic al amenințătdrelor stări fap

tice. Așa încât vedem, că nici în 
astfel de momente de elevare ale 
inimilor nâstre nu ne putem as
cunde pericolele ce ne amenință te- 
saurul cel mai scump.

Der eu totuși nu preget a da 
espresiune firmei mele credințe, că 
pănă când poporul român va fi in
spirat de bunul său Geniu, pănă 
când noi, inteligința, fideli acestuia 
ținem neclintit ca la o dogmă ne- 
resturnabilă, la convingerea, cum-că 
cultura poporului român are se fiă 
creștină, națională și patriotică, (Aplause 
îndelungate), pănă atunci poporul 
român, în fața tuturor periculelor 
amenințătâre liniștit pâte esclama: 
Afară de „frica Domnului11 altă frică nu 
cunosc! (Aplause nesfârșite).

0n. adunare generală!
Asociațiunea nâstră culturală 

pănă acum de aceste principii și de 
acest spirit a fost condusă în lucra
rea sa.

Doresc și sunt convins, că Aso
ciațiunea și de acum înainte în lăr
gită sa sferă de activitate, estinsă 
acum peste întreg poporul român de 
sub Corona S-tului Ștefan, tot de 
același spirit, tot de bunul Geniu al 
poporului român va fi inspirată.

Doresc și sunt convins, că Aso
ciațiunea nostră, amăsurat estinderii 
sferei salo de activitate va fi și mai 
rodnică în lucrarea sa binefăcătore 
și la tot cașul binecuvântată.

Cu aceste dorințe salut și bine- 
ventez acâstă primă adunare gene
rală a Asociațiunei Transilvane aici 
în mijlocul nostru, în acest focular 
national al Bănățenilor în numele 
Bănățenilor.

Și precum d-l Președinte din 
inimile nostre a vorbit, sunt con
vins, că vorbesc din inima Bănățe
nilor, când c}ic: Salutăm cu tot su
fletul în mijlocul nostru acestă adu
nare, care marchâză o nouă fașă 
promițătâre în nisuințeie, lucrările 
și luptele nostre pentru cultura na
țională. (Aplause și aclamațiuni în
delungate).

*
După cele două vorbiri a urmat ale

gerea comisiunilor pentru esaminarea ra
portului, a comisiunei budgetare și pentru 
colectarea taxelor de membri. După acâsta 
a urmat raportul în causa modificărei sta
tutelor Asociațiunei. Aoest raport s’a pre
dat unei comisiuul spre studiare.

După acâsta protopopul' Grozescu a 
cetit disertația sa privitore la Românii din 
Banat-, în care arată, că Românii de aici 
sunt loouitorl băștinași ai Banatului.

Cu aoâsta s’a încheiat ședința și s’a 
început însorierea membrilor noi, dela cari

decă sunteți gata a vă supune la tote aceste 
condițiunl?“

— „Ce atinge întrebarea dintâiu, vă 
declar solemn, că am venit aici în deplina 
mea voiă liberă și pătruns de dorul, de a 
lucra împreună cu d-vostră la edificarea 
statului italian; m’așl simți fericit, decă 
m’ați afla vrednic a fi unul de-ai voștri, 
promițendu-vă supunere și împlinirea con- 
dițiunilor vostreu.

— „Forte bine!.... După înțelesul le- 
gei nostre, ar trebui să procedăm la vot, 
însă profitând pentru astă-dată de dreptul 
escepțional, vă provoc, iubiților mei soți, 
a constata primirea junelui Delmonte prin 
simpla ridicare a mânei drepte.... Așa, bu
curos am constatat și aprobăm tot-odată 
solemn primirea unanimă a d-lui Delmonte 
ca. membru al societății „Italiei june11, și 
poftesc din inimă, ca intrarea d-sale să-și 
aibă fericitul său spor pentru patria ndstrău.

O salva triplă urmă și aci, ca răspuns 
din partea celor presențl.

— „Vă rog acuma, signor, ca, punând 
mâna dreptă pe inimă, să jurați fidelitate 
și supunere necondiționată la legile „Ita
liei june“ ; să jurați, că veți apăra din răs

puteri interesele acestei societăți, cari sunt 
aceleași cu interesele patriei; să jurați în 
fine tăcere absolută înaintea fiă-căruia, care 
nu va proba prin semne secrete, că este 
membru al societății nâstre “.

— „ Jur pe tot ce mi-e sfânt și iubit, 
că voiu fi pururea fiiul credincios al pa
triei și al acestei societăți sublime'/

O salva de aplause îi răspunse și la 
aceste cuvinte, esprimate cu aceeași căldură 
și entusiasm.

— „Ne mai rămâne încă una: să vă
dau Lumina roșia! — Societatea nostră, re- 
crutându-se din tote clasele societății ita
liano, are trebuință de a se scuti contra 
sufletelor slabe: a trădărilor; legile nostre 
prescriu pentru acest scop arătarea lumi- 
nei roșie cu ocasiunea primirei fiă-cărui 
membru ca un „memento11 serios pentru 
acele spirite slabe, cari în cașuri de peri- 
cul, și-ar uită de jurământul lor. Vă rog 
să vă sculați un moment.... Domnule con
ducător ! deslegațl legătura dela ochi! — 
Legătura cădu de pe ochi și:

— „Morte trădătorului! sunau ca o 
voce strigătele furiose a 40—50 de persone, 
cari țintindu-șl vârful săbiilor lor spre pep- 

tul ofițerului, iritat de lumina lampelor ro
șie, și vădend mulțimea de săbii și de ochi 
țintiți asupra sa, nu apuca să-și vină în 
fire, când legătura ’i se puse erășl pe ochi.

— „Morte trădătorului/“ repetă preșe
dintele : astfel suna sentința cătră trădători, 
sentință contra căreia apel la instanță mai 
înaltă nu esistă!... Signor Delmonte, vă ves
tesc primirea d-vostră în sinul societății 
„Italia junău, depărtați legăturile dela ochi, 
ca să vedeți, cum consoții într’un simț și 
într’un cuget sciu să încungiure și să îm
brățișeze pe confratele lor.

Gentila contesă Delmonte, — căci era 
densa, care se supuse cu atâta indulgență 
la formalitățile primirei în societatea „Ita
liei juneu — îșl luă legătura dela ochi, și 
uitându-se acuma cu ochii săi curioși îm
prejur, se vădu încungiurațl de un lanț de 
bărbați, cari se țineau strînșl de mână, 
mergeau ca la o horă, când în drâpta, când 
în stânga, âr vechiul ei amic : contele Man
cini, dicea următorele cuvinte:

Peră lanțul tirăniei !
Să-l sdrobim! toți am jurat, 
Numai lanțul omenimei 
Are drept a fi format! 
țlile grele, dile bune,

împreună se gustăm.
Pentru țeră și națiune 
împreună se luptăm !-------

Lanțul se desfăcu și fiă-care îșl ocupă 
locul său, numai contesa rămase în mijlo
cul salei, și aștepta ceea ce va să urmeze.

— „Iubite frate conducător! binevoiți 
vă rog, a conduce pe noul nostru confrate 
înaintea mesei!11 se adresă președintelui că
tră conducătorul respectiv.

După-ce s’apropiă și stătu înaintea 
mesei, juna contesă primi instrucțiunile ne
cesare, privitore la organismul societății; 
apoi semnele secrete spre a cunosce pe 
membrii societății și a se legitima și din 
parteșl înaintea acestora; în fine o învită 
președintele a ocupa loc pe un fotoliu 
lângă el.

— „Să continuăm ședința întreruptă14, 
dise președintele cătră notarul, care se 
sculă de pe scaun și dete cetire următorei 
scrisori:
Dela marele Orient (lin Philadelphia.

25 Iunie 1867.
On. Presidiu al „Italiei juneu în Bonta.

„Am primit scrisorea d-vostră cu data 
„1 Iunie c. și am înțeles din ea cu de
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s’au încassat taxe în sumă de peste 1500 
florini.

Emularea corurilor de plugari.

Pentru înălțarea serbărilor delii Lu
goș, comitetul arangiator al fraților Lugo- 
șenl a arangiat și o mare producțiure a 
corurilor române din Banat. S’a horarît, 
ca în sera cjileii dintâi a adunărei Asocia
țiunei să cânte corurile de plugar în curtea 
biserioei gr. or. și în grădina otelului „Con
cordia11.

La produoțiune au luat parte ou to
tul 20 de coruri de plugari și au emulat 
între ele, adecă s’au mat la întrecere în 
căutări. Precum se va vede inai jos, s’au 
dat mai multe premn, oa să se împartă 
aoelor coruri, cari se vor distinge mai mult 
prin cântarea lor.

Etă programa marelui ooncert al co
rurilor romane bănățene :

1. Bobda (c. b.) cântă: „Marșul ro
mân11 de I. Vidu.

2. Belinț (c. m.) cântă: „Taci băr
bate11 de I. Vidu.

3. Gacova (c. bărb.) cântă: „Marșul 
economilor11 de C. Porumbescu.

4. Caransebeș (c. băr.) cântă : „Se
renadă11 de T. cav. de Flondor.

5. Comloșul mare (c. b.) cântă: 
„Cântec sărbătoresc11 de I. Karrasz.

6. Comoriște (c. b.) cântă: „Ju
nimea parisianău de Adam.

7. Chilad (c. b.) cântă: „Bobocele 
și inele11 de I. Vidu.

8. H e r e n d e s c I (c. b.) cântă: „Doină 
doiniță" de I. Vorobchieviciu.

9. Ic tar (c. mixt) cântă: „Lelea vi
teză11 de C. Musicescu.

10. Jena (c. b.) „Uită mamă11 de * * *
11. Ora vița gr. cat. (c. b.) cântă: 

„Ciasul răuu de I. Vorobchieviciu.
12. Oloșag (c. b.) cântă: „Crângă 

ruptă11 de I. Vidu.
13. Or a vița gr. or. (c. m.) „Domne 

buzele mele...u de G. Musicescu.
14. Pesac (cor bărb.) cântă: „Spi

ritul11 de * * *
15. Sîlha (o. b.) cântă: „Veste bună“ 

de I. Costescu.
16. l'ergoviște (c. b.) cântă: „Cu

curuz11 de I. Humpel.
17. Ticvaniul mare (c. b.) „Valu

rile Dunării11 de Ivanoviciu.
18. Topolovețul mare (c. m.) 

cântă „Hora Oltului11 de C. Cordonean.
19 Chisătău (c. m.) cântă: „Fii 

României11 de G. Musicescu cu acompania
ment de piano, acompaniator D-l L. Tem- 
pea. (Acest cor nu concurge la premii).

20. „Un resunet11 (cor în massă) de 
G. Musicescu — I. Vidu.

Pentru aducerea judecății asupra pro- 
ducțiunilor a corurilor emulante se va com
pune un juriu de omeni de specialitate a 
Românilor presențl. Juriul va împărți pre
miile, și afară de acelea fiă-care cor va 
primi literele comemorative pentru conlu
crare la acestă emulare.

Premiile sunt: 1. Premiul familiei Mo 
cșonyi: un armoniu, 2. Premiul compositorilor: 
Colecțiune de composiții române, 3. Pre
miile Reuniunii române de cânt, și mustea 
din Lugoș: a) Un pocal de argint, b) o 
violină, c) o flaută.

*
In cjiua de S-tă Măriă, ca de obiceiă, 

s’a serbat în Lugoș cu pompa obicinuită 
hramul bisericei gr. or. româue de-acolo, 
care serbare Bănățenii o numesc rt'Rugătl. 
încă în dimineța cjilei s’a început „Ruga“ 
și a durat pănă în oealaltă dimineță. Mem
brii Asooiațiunei, după program, au luat 
ou toții parte la „Rugă11 Joi la 5 ore sâra; 
âr în aceeași cj1 la 7*/ 2 sâra s’a înoeput 
producțiunea corurilor române, după pro
grama de mai sus, oare a durat pănă aprâpe 
de medul nopții.

A fost o priveliște măreță, neobici
nuită și tot-odată mișcătore a vedâ acestă 
mare mulțime de câutârețl și cântărețe, în 
costumele lor naționale româuescl, și a 
fost o plăcere rară de a-le audi intonând 
da tâte părțile înoântătdreie nostre melodii 
naționale.

Der mai mult ca tote acestea au ri
dicat și însuflețit immele celor de față, 
oarl erau îndesmțl unul lângă altul mii și 
mii de capete, când la 11 ore din nopte de
odată toți ooriștii, șepte sute patru-qecl de 
cântăreți, au intonat puternio imnul 1,Deș- 
tăptă-te Române* 1.

In aoeea clipită înălțătdre de inimi 
s’a luminat tot locul cu foc bengalic, âr 
miile de auditori au isbuonit, după cea 
dintâiă strofă, în strigăte nesfîrșite de „Să 
trăescâ11, cari făceau să se sgudue aerul 
pănă ’n nori.

Cele trei premii, despre oare e vorba 
mai sus, s’au împărțit de cățră juriul ales 
pentru scopul acesta următorelor oorurl, 
cari s’au aflat mai harnice în cântare:

Premiul 1 l’a primit corul bărbăteso 
gr. cat. din Oravița;

Premiul 11 (Crestomația musicală de 
Costescu ș. a.) s’a dat corului miest, băr
bați și femei, diu Lelinț',

Premiul 111 s’a împărțit în modul 
următor: Corul bărbăteso din Ticvaniul 
mare a primit pocalul de argint; corul 
miest din Topolovețul mare a primit flautul 
er corul mixt din lctar a primit violina.

După ce a înoetat producțiunea oo- 
rurilor, s’a continuat „Ruga11, oare, cum 
am dis, a durat pănă diminbța. Cei ce au 
primit bilete de întrare la „Rugă11 au pu
tut lua parte și la emularea corurilor.

*

Ședința II a Asociațiunei.
(Raport special telegrafic al „Gaz. Trans.11)

Lugoș, 29 August. Eri, Vineri, 
dimintiță a fost serviciu divin în 
ambele biserici, și parastas în me

moria lui George Barif în biserica 
catedrală gr. cat.

Ședința se deschide Ia 10 ore. 
Comisiunea pentru esaminarea ra
portului general al Comitetului pro
pune, prin raportorul seu Dr. Vasile 
Hossu, și adunarea primesce:

1) Se se iee spre sciință ra
portul ;

2) Se fia declarați membri ai 
Asociațiunei cei ce s’au înscris la 
comitetul central.

3) Se se facă an de an raport 
despre activitatea literară a Româ
nilor în țerile cortinei S-lui Stefan.

4) Se se mulțămtiscă „Albinei11 
pentru ajutorul votat școlei Asocia
țiunei.

5) Se se aducă mulțămire socie
tăților sciențifice, cu cari Asociațiu- 
nea stă în schimb.

6) Se se esprime condolență 
pentru membrii răposați prin ridicare.

7) Privitor la esplicarea legilor 
se primesce propunerea comitetului 
central.

8) Propunerea canonicului Ga- 
vril Pop pentru ajutorarea sctilelor 
poporale din mijlticele Asociațiunei 
se predă comitetului central.

9) Se primesc membri noi cu 
taxe solvite de aprtipe 2000 fl

10) Se dă absolutoriu comite
tului pentru socotelile pe anul espi- 
rat și se voteză budgetul pe anul 
viitor.

Mai departe d-l profesor loan 
Popea cetesce disertația sa despre 
„Influența casei părintesc! asupra ca
racterului indivizilor și al națiunilor11. 
■Disertația a produs o forte mare în
suflețire, mai ales în partea, unde 
se glorifică virtuțile femeei române. 
Fiind timpul înaintat, s’a abstat dela 
cetirea disertației a treia: „Despre 
căsătoriile la Români11 de canonicul 
Gavrilă Pop. Se decide publicarea 
acestei disertațiuni.

După acesta se întregesce co
mitetul central, alegendu-se în pos
tul vacant vechiul membru al comi
tetului protopopul Hannia, director 
seminarial, tir ca controlor d-l Crețu.

Viitorea aduuare s’a hotărît a se 
ține la Mediaș.

In fine se cetesc telagramele 
numerose, sosite spre salutarea adu
nărei.

Presidentul mulțămesce bravilor 
Lugoșenl pentru căldurtisa și ami- 
cabila primire. Asemenea mulță
mesce și vice-șpanului pentru afa
bila sa purtare.

Protopopul Hamsea între urale 
însuflețite mulțămesce presidiului și 

comitetului pentru ontirea, ce s’a 
dat Bănatului prin venirea la Lugoș 
a adunărei. Cu acesta adunarea se 
încheia.

La 2 tire banchet strălucit în 
grădina otelului „Concordia11 cu 300 
tacâmuri.

Lista de bucate: supă nâgră, piftii da 
pesce, carne la tigaiă garnisită, sos, aluat 
cald, fripturi, sălată, prăjituri, sahuricale, 
pbme și brânză, înghețată, cafea nâgră, 
vin roșu, vin alb. — Musioă: Capela lui 
Nioa Iancovioiu.

Primul toast l’a rostit presiden
tul pentru Majestatea Sa împăratul 
și regele; al doilea l’a rostit Dr. A. 
Mocsonyi pentru presidentul și co
mitetul Asociațiunii; al treilea ar- 
chimandritul Dr. II. Pușcariu pentru 
Lugoșiu; al patrulea Dr. Bunea pen
tru d-l Mocsonyi și în urmă d-l 
Vlădescu pentru poporul român. Mu- 
sica a esecutat cântări naționale în 
decursul mesei, care după orele b 
sera s’a ridicat.

La 7 tire representațiă teatrală 
și concert. Sala îndesuită de publi
cul cel mai ales. Representația pie
sei teatrale locale,' scrisă cu mult 
umor în dialectul bănățean, a suc
ces splendid. Aplause numerose, co
șuri de flori, cunune și buchete au 
remunerat virtuositațea dibacilor di- 
letanți. Asemenea și concertul a 
reușit grandios. Piesele s’au cântat 
cu o precisiune și o artă cum n’are 
părechiă la noi. Aplause nesfîrșite 
au urmat după fiă-care punct din 
program.

După terminarea concertului la 
10 tire sera s’a început balul în sala 
otelului „Regelui Ungariei11.

Ordinea jocurilor: I. înainte de 
pausă. 1) Lugojana, 2) Vals, 3) Quadril I.,
4) Ardelâna, 5) Polca franc, 6) Romana, 
II. D u p ă pausi. 1) Hora și Serba, 2) Vals 
3) Quadril II., 4)] De doi și pe picior,
5) Polca Mazur, 6) Ardeleana.

Balul a ținut pănă în zori de 
Zi și în decursul lui a domnit cea 
mai mare veseliă și bucuriă. Toți 
ne-am despărțit cu cea mai tru- 
mtisă suvenire.

AstăZi escursiune la băile Her- 
culane, de unde se va merge mâne 
la Orșova, Porțile de fer și Ada- 
kaleh.

Cu aceste se încheiă serbările 
Asociațiunei, cari au decurs în cea 
mai bună ordine și armonia și au 
fost o probă puternică pentru spiri
tul, ce se cultivă în Bănat sub ra
murile culturei naționale.

„plină satisfacțiune împărtășirile impor
tante și prea interesante despre pro- 
„gresul înbucurător al „Italiei june11 la 
„poporul italian.

„Deși neaparținând de-adreptul marei 
„societăți francmasonice, totuși acesta 
„privesce cu viu interes la preparativele 
„pentru lupta, care peste puțin trebue 
„să isbucnăscă pe peninsula apenină cu 
„atât mai viu interes, cu cât aspira- 
„țiunile și ținta „Italiei june11 sunt întru 
„tote aceleași cu tendințele și ideile franc
masonice. Libertatea, egalitatea și frăția 
„între individ! și între poporă, ore nu 
„formeză acestă trinitate divină devisa 
„vostră și devisa nostră? Și apoi ideia 
„formării statelor naționale, de unde ar 
„fi putut se se realiseze, decă nu și-ar 
„fi luat avântul seu puternic din lojele 
„francmasonice, introdus apoi de-acolo 
„în vieța publică, marcându-șl începutul 
„său grandios prin formarea statelor unite 
„americane! — Da, America se mărtu- 
„risesce cu mândriă ca prima, er puter
nica creațipne a ideilor francmasonice, 
„formată prin conlucrarea tuturor spiri
telor celor mai nobile din ambele emis

fere sub aplausul și entusiasmul lumii 
„întregi; setosă de libertate și de inde
pendență, bine sciind, că — puse odată 
„basa solidă în America, de aici avea 
„să-și continue ideile politice mersul lor 
„pănă la marginile cele mai estreme ale 
„lumii!

„Un dușman avem noi împreună de 
„combătut: tirănia și reacțiunea, întune- 
„recul și obscurantismul! — Și dâcă ar 
„esista în adevăr o deosebire, ar fi nu- 
„mai întinderea activității fiă-căruia din 
„aceste două instituțiun!; căci pe când 
„Italia jună11 și-a luat ca țintă eliberarea 
„și unirea Italiei: francmasoneria și-a în- 
„tins activitatea peste suprafața globului 
„întreg, luptând și nisuind la redeștep
tarea și înfrățirea tuturor poporelor prin 
„cultură și sciință și, la împrejurări, prin 
„luptă fisică și materială.

„Judecând astfel raporturile împru
mutate, noi privim la luptele vostre ca 
„și la acelea ale unei societăți surori cu 
„tot aceleași simpatii, stând gata, la cas 
„de necesitate, a vă alerga întru ajutor, 

„ce fiă-care popor subjugat și apăsat cu 
„tot dreptul îl pote pretinde dela noi:

„In numele lojelor americane,
„MARELE MAESTRU

„al marelui orient din Philadelfia: 
Iohnson^.

Aplause întreite urmă la finea cetirii.
Marele ceremonier anunța: „Onor, sig

nore Benotti are cuvântul.
Acesta se scolă de pe scaun și vor- 

besce astfel:
— „Onor, signor președinte și onor, 

consoțl! Adânc mișcat de cuprinsul întru 
adevăr însuflețitor al scrisorii, prin care 
ne-a onorat marele măestru al lojelor franc
masonice americane din Philadelfia, îmi iau 
libertate a propune se ’1 se esprime senti
mentele nostre de mulțămire și de recu- 
noscință pentru binevoitorea încurajare și 
spriginire a întreprinderii nostre patriotice11.

Se primesce cu salve întreite.
— „Mai avem înaintea nostră încă o 

scrisore a marei loje din Madrid 27 Iunie 
1867u, dise notarul cetiud mai departe: 
„Onor. președinte al „Italiei juneu în Roma.

„Salutare vouă, fiii eternei Rome! 
„Salutare de trei-orl!

„Prin anunțarea activității vostre ați 
„atins cordele cele mai vibrătore în ini- 
„mile nostre! Ați redeșteptat în noi su- 
„venirile cele mai sublime ale unui tre- 
„cut glorios și audindu-vă dulcele și du- 
„iosele vostre suspinurl, am recunoscut 
„o soră mult iubită și mult amărîtă: sora 
„moștenitore a vetrei mamei latine.

„Fii ai Romei! Vă îmbrățișăm și 
„vă salutăm cu totă iubirea și cu tot 
„entusiasmul inimilor nostre!.... Ridica-
„ți-vă, pentru Dumnezeu, și răpiți din 
„mânile dușmanilor noștri, mama nostră 
„comună și fiți siguri, că nu numai noi, 
„ci lumea întregă umană vă va veni în- 
„tru ajutor și va aplauda aspirațiunile 
„vostre legitime. Completați opera înce
pută!.... Uniți-vă și redațl Roma Italiei, 
„ca corona cea mai strălucită moștenită 
„dela poporul domnitor al lumei antice !... 
„RealisațI unirea spre a începe apoi îm
preună ultima operă: a Unității latine, 
„visul cel mai sublim al poporelor latine!

„Luptați, căci nici un câștig fără luptă, 
„sfărîmațl lanțurile diavolescl, în cari 
„v’au împins ființele întunerecului și do- 
„vedițl lumii, că în vinele Romanilor de
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Țarul în Viena.
Tînăra părechiă domnitore a marelui 

imperiu rusăso și-a început călătoria sa pe 
la curțile europene. De present Țarul și 
Țarina sunt în Viena; de aci vor pleca în 
Germauia pentru de-a visita pe împăratul 
Wilhelm, apoi vor visita Parisul, și în fine 
vor trece în Anglia pentru de-a visita pe 
regina Victoria.

Privitor la primirea și petrecerea pă- 
rechei imperiale rusescl în Viena, se anunță 
următorele :

Majestățile Lor austriaco au sosit alaltă
erl la ora 10 diminâța la gara drumului de fer 
de Nord, unde erau deja de față archiducii 
și arohidueesele; archiducii Francisc Fer
dinand și Ludovic-Victor purtau uniforma 
rusescă. împăratul purta uniforma rusescă 
și marele cordon al ordinului S-t. Andrei.

Trenul imperial ruseso întră în gară 
la 6ra 10 și */ 2 pe când musica cânta im
nul national rusesc. împăratul înainta pănă 
la vagonul imperial rusăso și ajută pe Ța
rina să se cobdre. împăratul Franciso-Iosif 
și Țarul se îmbrățișară de două orî în mo
dul cel mai cordial; tot astfel și cele două 
împărătesc. Împăratul Nicolae purta uni
forma infanteriei austriece.

După revista companiei de ondre și 
după presentațiunl, suveranii se suiră în 
trăsuri descoperit0 trase de șese cai albi. 
In .primul echipai luară loo cei doi împă
rați și în al doilea, cele două Impărătese. 
Pe tot parcusul cortegiului, stradile erau 
pavoazate și deoorate, și o mulțime imensă 
făcu ovațiunl entuziaste Țarului; acesta răs
punse prin dese salutări milităreștl. Unde 
ee apropiau echipajele, musicile fiă-cărui 
regiment, care forma gardul, intonau imnul 
național rusesc, oare însoți ast-fel pe Ma- 
jestățilo Lor în tot timpul traiectului.

La Hofburg Majestățile Lor se deteră 
jos din trăsură, în sunetele musicei și al 
tobelor. La Hofburg a avut loc presentarea 
contelui Goluchowski, a miniștrilor Badeni, 
Banffy, a colegilor lor și a demnitarilor 
Curței. Acăstă ceremonie a avut un carac
ter forte cordial.

Cât despre parcursul cortegiului pe 
strădl, a fost un adevărat marș triumfal.

La 1 3/4 M. M. L. L. rusescl au dejunat 
la ambasada Rusiei, apoi au mers să vadă 
lucrările bîsericei rusescl, care se constru
iește actualminte. In urmă au făcut visită 
membrilor familiei imperiale și apoi s’au 
întors la Hofburg unde Țarul a primit în 
audiență pe contele Goluohowski și pe oei- 
lalți miniștrii.

Sera a fost un mare prînz la care au 
asistat Majestățile Lor rusescl și austriaco, 
demnitarii curței, ai statului, ai armatei, 
ai clerului și suitele lor. Împăratul Fran
cisc Iosif a ridicat următorul toast în fran- 
țuzesce:

„Mulțămind Maj«etăților Lor pentru 

visita pe care au bine-voit să mi-o facă, 
și în care îmi place să văd o nouă dovadă 
a pretiniei care ne unesce, beau în sănă
tatea Majestăților Lor împăratul și Impă- 
rătăsa Rusiei".

împăratul Nicolae răspunse tot în fran- 
țuzesoe:

„Mulțămind Majestăței Vostre pentru 
primirea frumosă pe care a bine-voit să 
ne-o facă, beau în sănătatea Majestăței 
Sale împăratul Austriei, Regele Ungariei 
și a împărătesei-Regine".

După primul toas% musica a cântat 
imnul ruseso și după al doilea, imnul aus
triac.

După prânz a fost o representanție 
de gală la operă, la oare au asistat Ma- 
jestățileLor rusesol și împăratul Franoiso- 
Iosif. Archiducesa Maria-Iosif făcu onoru
rile lojei imperiale, îuloouind pe Impărătesa 
Elisabeta.

Turburările din Turcia.
Revoluția din Creta înoă, nu e supri

mată și deja Armenii din Constantinopol 
încep a înscena nouă turburărl. De câte-va 
dile încooe se vorbia prin capitala Turciei, 
că comitetul armeneso în înțelegere cu co
mitetul tînăr turcesc plănueso să provdoe 
nouă eoandale pentru de-a provoca interven- 
țiune străină.

In 26 c. Armenii și asaltară Banca 
Otomana, de unde începură apoi a pușca 
asupra miliției și poliției turcesc!, oare 
merse să restabilăsoă ordinea. Dintr’o casă 
armenăscă de lângă poliția din Pera fu 
aruncată o bombă pe stradă, care omori 6 
gendarml și răni greu pe mai mulțl. Ase
meni bombe se aruncară și în alte părți 
ale orașului.

Suburbiile Sanatia și Jenikapu din 
Stambul au fost în 26 c. de-asemenea scena 
unor turburărl, provocate de Armeni, așa 
că tdtă noptea trebui să patruleze pe 
strade poliția, infanteria și caveleriă.

Câți-va dintre ambasadorii puterilor 
străine recuirară detașamente de matrosl, 
cari să le apere palaturile, și deteră ordin 
vaporelor de resbel ale statelor respective 
să stea gata de atac.

In fine alaltăerl înoepură a-se mai li
niști spiritele, și toți se convinseră, că 
Armenii portă vină la. tulburările iscate.

Se asigură, că Pdrta va lua cele mai 
aspre măsuri față cu răsvrătitori.

*
Ce privesce revoluția din Creta, se 

anunță din Constantinopol, oă Porta a ac
ceptat în principiu propunerile ambasadorilor, 
privitor la guvernarea și administrația in
sulei. Pănă acuma însă pe Creta tot du- 
reză turburările, mai ales în districtul Can- 
dia, unde oâte-va sute de MohamsdanI 
amenință necontenit satele creștine.

SCIBiLE O5LEL
— 17 [29] August.

Din Paris ni-se comunică ou data de 
25 August următdrele: Pănă la finitul 1. o. 
stil nou va apăre broșura nostră privitâre 
la meetingul ținut în luna trecută sub pre- 
ședința d-lui Flowrens. Acâstă broșură va 
cuprinde disoursul d-lui Flourens, discur
surile vorbitorilor din partea Românilor, 
Sârbilor și Ceho-Slovaoilor; apoi telegra
mele românesel, ce s’au trimis la Paris din 
acest incident și opiniunea pressei din Pa
ris asupra meetmgului de protestare con
tra mileniului unguresc.

Osândit pentru steiul serbesc. Din 
Neoplanta se anunță un oas revoltător de 
osândire. Comerciantul Paul RomanovicI a 
dat un prăncj mare în viia sa, și cu ooa- 
siunea acesta a arborat un steag serbeso 
roșu-venăt-alb. Cu tote că întreg lucrul a 
avut numai caracter privet, fără intențiune 
de agitare, totuși căpitanatul din Neoplanta 
îl osândi pe Romanoviol la 3 i/de arest și 
50 fi amendă. Departe am ajuns!

Numire. D-l doctor Emil Pușcariu, 
profesor universitar, este numit în funcțiu
nea onorifică de membru în consiliul de 
igienă și salubritate publică al județului 
Iași, în local d-lui doctor C. Botez, dimi- 
sionatf

- o —
Suiri neliniștitor© din Belgrad. Din 

oapitala Serbiei se anunță, oă în întregul 
oraș domnesce cea mai mare agitația, ca și 
care se îndatinăză a se arăta uurnai în 
prâjma evenimentelor mari. Se vorbesce, 
că s’a descoperit o conjurațiune, în care sunt 
compromiși trei generali. „Male Novine*  a- 
nunță. oă garnisbna și poliția Belgradului 
srau gata de trei dile.

—o —
In județul Prahova a sosit un mare 

număr de streini, cari voiesc să închirieze 
terenuri dela săteni pentru a începe se ex
ploateze păcură în mod sisiematio.

—o—
Strămutare de local. Suntem rugați 

a anunța, că Oficiul matrioular de stat din 
loo șl-a stămutat biroul în Strada Porții 
Nr. 6o, casele Reuniunei industriale („Ge- 
werbeverein") parterre, în stânga.

—o —
Pentru elevii de meserii. La comi

tetul „Asociațiunei pentru sprijinirea învă
țăceilor și sodalilor rom. din Brașov" sunt 
vacante câte-va ajutore pentru elevii de 
meserii, cari se află în Brașov. Doritorii de 
a se împărtăși de aceste ajutore, să-și aș- 
ternă petițiile, cu documentele lor la pre
ședintele societății d. N. P. Petrescu, pănă 
la sfîrșitul lunei August st n.

— o—
Musica orășeuescă va conoerta mâne 

Duminecă, în grădina otelului „La. pomul 

verde", ou un program variat și bogat. 
Amintim între altele piesa „Un suspin" 
romanță de Frauletti. începutul la 7*/ 2 o- 
sera; Intrarea 30 cr. de persănă.

Asasinarea Sultanului din Zanzibar.
De câte-va Jile înodoe circulau soiri 

nelinișt'tore din Zanzibar, bogata insulă de 
lângă Africa ostioă, că adecă s’ar fi descoperit 
o oonjurațiune contra vieții Sultanului și în 
fruntea conjuraților ar sta prințul .Said 
Kalid, oare are de gând să se proolameze 
oa Sultan.

Deo-dată sosi alaltăerl soirea, că Sul
tanul din Zanzibar a fost asasinat, și Said 
Kalid a -fost proclamat ca Sultan.

Guvernul engles, însă, care de șese 
ani îșl esercită dreptul de suveranitate asu
pra insulei, nu voi să-l reounosoă niol-de- 
oum pe Said, și îl provocă pe aoesta să 
se predea în manile Euglesilor, oăcl la din 
contră va da ordin ca să fiă bombardat 
palatul. După ee însă Said nu voi să dea 
ascultare provooărei, vaporele de resbel 
englese începură la 9 ore a. m. a bombarda 
palatul Sultanului, în oare se baricadase 
Said. Bombardarea dură 50 minute și pa
latul fu nimicit ou totul. Said Kalid și 
adereuții săi se refugiară la consulatul ger
man. Lupta te mai continua apoi pe stra
dele orașului.

Alte amănunte despre cele ce au mai 
urmat nu se sciu înoă, afară că Englesii 
au proclamat ca Sultan pe Hanioid, un ne
pot al Sultanului asasinat.

Adunarea învățătorilor sătmăreni.
Sătmar, August 1896.,

In 10 August s’a ținut în Homorodul 
de mijloc adunarea generală a reuniunei 
învățătorilor români sătmăreni. De față au 
fost 36 învățători și un preot:

La 8 ore s’a săvârșit serviciul divin 
de cătră preotul local, er cântările le-a 
esecutat întreg corpul învețătoresc. Sub 
impresiunea acestor cântări melodiose am 
observat, că se simte un gol în s-ta biserică, 
și acest gol îl forma preoțimea română, 
care de altă-dată era bine representată, er 
acuma, dintr’o causă destul de regretabilă, 
îi vedem desbinațl și intrigați spre mai 
marele desastru al reuniunei.

E dureros să vedl pe cei ce sunt puși 
în fruntea poporului, omeni, cari sunt avi- 
sațl a trăi în cea mai bună înțelegere unii 
cu alții, certâudu-se și desbinându-se.

Vorbesc adecă de dăscălimea și preo
țimea română din diecesa Oradiei mari, 
cari trăesc unii cu alții cam așa, ca cânele 
cu pisica. Mulțl membri ai preoțimei tinere 
par a fi mai însuflețiți pentru cârtă și dis
cordia, decât pentru s-ta causă a educa*  
țiunei, — omeni mici de clile, mari de pa
timi ! Purtarea îngâmfată și arogantă a 
unor membri din cler față cu tovareșul lor

„astădl curge încă sângele Romanilor 
„vechi, sângele Scevolilor și al Bruților! 
„Jos cu tirănia! Să trăescă libertatea, 
„Trăâscă Italia unită! Trăeseă Unitatea 
„latină!

„In numele lojelor spanio-portugale: 
Emilio Cast clar.

Aplause întreite răspunseră la acestă 
scrisore însuflețitore.

— „Ați audit, fraților, luă președin
tele Mancini cuvântul; ați audit cuvintele 
dulci și pline de entusiasm, cu cari ne sa
lută confrații noștri de un sânge din antica 
peninsulă iberică! Par’că frunzărind prin 
istoria romană din timpurile cele mai glo- 
ridse, am ceti pasagiile clasicilor scriitori 
romani, prin cari obiclnuiau să vorbescă 
acele nobile spirite pline de patriotismul 
cel mai curat al vechilor campestri romani, 
cari duceau vacla și gloria romană peste 
țări și peste mări în tote triunghiurile lu- 
mei vechi!... Da, au tot dreptul confrații 
noștri spanioli, avem două lucruri mari de 
realisat: Unitatea Italiei și apoi Unitatea la
tină!... Numai sub scutul unității latine pot 
să afle poporele latine adăpost, iusuflând 
respect dușmanilor săi seculari!.... Așa-deră 
să lucrăm de-ocamdată pentru realisarea

ideei nostre premergetore, pentru unitatea 
Italiei, der să nu pierdem nici când din 
vederile nostre ținta cea mare, spre uni
tatea latină!"....

Urma și aci o salvă repețită.
— „Ne mai având nici un obiect de 

pertractare, rog pe onor, ceremonier, să 
binevoescă a întreba, decă cine-va ar voi 
se ceră cuvântul".

Se făcu întrebarea, nu se ivi nimeni.
— „Lucrările de astădl, fiind sever- 

șite, declar ședința închisă în puterea drep
tului, ce mi-s’a încredințat și vă salut pe 
toți consoții mei".

Adunarea răspunse prin aplaus.
După închiderea ședinței, membrii pre- 

sențl se depărtară în grupe de 10 —15per- 
sone și în deplină tăcere, pănă ce în fine 
pleca și Giuseppe Mancini ’ împreună cu 
contesa Delmonte.

— „Nu voiîi să întreb astădl nimica, 
contesă, dise Mancini: vă las, se vă con
centrați, altă-dată vom vorbi mai departe 
despre sera de astădl.

— „Aveți dreptate, conte, căci astădl 
nici n’așl fi în stare să vă dau răspuns: 
lăsați-mă să consum mereu ceea ce am pe

trecut pănă acuma! Numai una ași voi se 
sciu: unde ne aflăm și pe unde am venit 
aici?"

— „Ne aflăm drept sub capitolul 
vechiu, și ați venit prin labirintul catacom
belor pănă aici: însă acuma o să luăm o 
cale cu totul scurtă pănă în pivnițele sub 
palatul Mancini, pe unde apoi vă void pe
trece pănă la palatul Delmonte".

— „Câte ore sunt acuma?"
— „Sunt 11 și 20 minute; la 11 și 

40 sunteți acasă".
Plecară d’aci și ajunseră durând la 

palatul lui Mancini, unde îi așteptă deja 
echipagiul pregătit. Se urcă contesa după 
densa contele Mancini, și îndată porni tră
sura, trecând pe stradele încă pline de 
lume. După vre-o 10 minute ajunse în do
sul palatului Delmonte, contesa se coborî 
din trăsură, apăsă un mecanism la ușă, 
acesta se deschise fără sgomot; o strîngere 
de mână și un „felice notte“ și contesa se 
urcă, neobservată de nimeni, în aparta
mentele ei. Se desbrăcă în tăcere și sin
gură, și se culca în pat, der fără a pute 
adormi. Abia cătră versatul dorilor somnul 
îșl ceru tributul său și o ținu îmbrățișată 
pănă cătră 9 ore dimineța ....

Cu începutul lui Noemvre 1867 se 
afla Roma într’o ferbere deplină; bătrânul 
Garibaldi se află înaintea cetății eterne spre 
a severși opul său final.

Trupele francese deja în Decemvre 
1866 părăsiră Roma și lăsară apărarea re- 
sidenței lui Pio Nono în grija trupelor pa
pale, a gardei elvețiano și a veniturilor 
plătite și adunate din totă lumea.

Populațiunea Romei, pregătită deja 
de mult pentru momentul mult dorit, lucra 
din răsputeri; cei cari erau în stare a purtă 
armele, se aflau în tabăra lui Garibaldi. 
Palatele conților Mancini și Delmonte erau 
închise și părăsite, se dicea, că stăpânii 
s’ar afla la moșiile lor de prin munții ape- 
ninl. Cât despre tinerul Mancini se scia și 
se vorbia în public, că densul, ca preșe
dintele „Italiei june", se află în tabăra lui 
Garibaldi.

Vădend Pio Nono, că semnele sunt 
cam rele pentru patrimoniul S-tului Petru, 
ceru și căpătă dela Napoleon III erăși un 
ajutor de dece mii de ostași, cari ocupară 
Roma, pănă ce Garibaldi se întări cu florea 
junimei italiane în Monte rotondo, numai 

| trei mile departe de Roma.
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de luptă, — față cu învățătorul, a adus 
multă nenorocire causei de consolidare a 
învățământului național românesc din die- 
cesa Oradiei, ba decă vor continua intri- 
gele și mai departe, vom ajunge la o de
cadență a poporului, la care astădl nici nu 
visăm.

Aici se vede mai bine, ce înfluință 
are asupra tinerilor clerici crescerea lor în 
seminarele străine de pe la Oradea-mare 
etc. Nu mai puțin vrednici de plâns este 
în privința națională și crescerea, ce o pri
mesc tinerii învățători în institutul prepa- 
randial de sub conducerea fanfaronului ca
nonic Lauran, rîvnitorul după mitra ar- 
chierescă din Lugoș. Resultatul acestei 
crescerl greșite din partea ambelor părți 
se arată acum într’un mod destul de du
reros în neînțelegerile și chiar dușmănia 
dintre preoți și învățători.

Nu vreu să acuș pe nimenea, nici să 
țin parte nimănuia, der este aprbpe de ju
decata orl-căreia om cuminte, că respon
sabili pentru aceste neînțelegeri sunt în 
primul loc preoții. Ei sunt omeni cu multă 
carte, ei au în mână conducerea, prin ur
mare stă în puterea lor, ca prin o înțe- 
leptă procedere și prin esemple de abne- 
gațiune să încungiure nemulțumirile și să 
reintroducă armonia și pacea între cler și 
învățătorime. Acăsta însă nu se va pută 
face pe cât timp tiriăra preoțime cutâză a 
se esprima, că învățătorii nu sunt vrednici 
a sta la o masă cu ei. Mai puțină îngâm
fare și mai multă prudență pastorală: acesta 
o singura receptă, după care preoții din 
părțile acestea pot restabili pacea și ar
monia între ei și învățători.

Am făcut aceste observații, căci mă 
dore sufletul când văd atâta destrăbălare 
între conducătorii poporului român din 
.aceste părți. Când învățătorii îșl țin adu
narea reuniunei lor culturale, preoții ‘ab- 
senteză demonstrativ, ba —■ ca să-și arate 
și mai mult arama — participă la o pe
trecere arangiată într’o comună din apro- 
piare anume pentru a paralisa adunarea 
învățătorilor. Mai sunt bre aceștia preoți 
nu minte și Români buni? Acâsta e „pru
dență pastorală* 1* din partea lor?....

Cultura pomilor.

I. Observări generale. După plu
garii, cultura pomilor este unul din

După celebrarea cultului divin toți 
membrii corpului didactic, presențl s’au 
adunat în sala școlei. Aici, după ce s’a 
cântat în cor „împărate ceresc“, D-l vice
președinte D. Chiș printr’un discurs face 
cunoscut încetarea din vieță a mult regre
tatului Președinte C. BarfrwZ, vicarul din 
Carăii Mari, și apoi declară conferența 
de deschisă. Urmâză cetirea și verificarea 
protocolului adunărei anteriore; asupra aces
tui punct se face o singură observația din 
partea d-lui Hr etan, învățător în Vereșmort. 
S’a cetit apoi raportul comitetului prin d-l 
învățător din Carăi Gh. Pteancu. In raport 
se amintesce, că acum reuniunea împlinesc© 
10 ani dela înființarea ei, se face istoricul 
acestei reuniuni dela începutul ei, amintind 

pe .toți acei bărbați, cari au muncit pen
tru prosperarea reuniunei. Acest punct a 
fost cel mai interesant, mai ales unde se 
amintesce animația membrilor corpului di
dactic din trecut, față de neînțelegerile de- 
acum.

A urmat: Alegerea comisiunilor, ra
portul comisiunilor, întregirea biroului și 
a comitetului, desbaterea regulamentului 
amplificat, al reuniunei filiali, cetirea diser- 
tațiunilor aprobate prin comisiunea respec
tivă și propuneri practice. Aceste cinci 
puncte din programă, n’au fost de loc dis
cutate în adunare. A urmat împărțirea di
plomelor la membrii noi și s’a hotărît, ca 
viitorea adunare generală să se țină în Me- 
ghișea.

La punctul: Propuneri diverse referi
tor© la înaintarea scopului reuniunei, s’a 
iscat o furtună grozavă. Propuneri peste 
propuneri, cari de cari mai fără nici un 
folos, căci mai tote erau isvorite din in
terese personale, afară de trei, cari erau 
isvorite din interesul general al înaintărei 
reuniunei. Anume o propunere din partea 
d-lui învățător din Ardusad, D. Maior, care 
cu mare însuflețire pleda pentru adminis
trarea mai regulată a banilor reuniunei și 
în scopul acesta propuse alegerea unei co- 
misiunl. Acâstă propunere s’a primit și nu 
s’a primit, căci de, d-nii învățători sunt 
cam nepricepătorl în asemenea cestiunl. 
Altă propunere din partea d-lui învățător 
Ciuleam din Mădăraș, D-sa amintesce, că în 
anul trecut la adunarea din Veteș s’a luat 
decisiunea, ca toți membrii reuniunei să 
colaboreze la tipărirea Albumului învăță- 
toresc inițiat de d-l învățător Dariu din 
Brașov. Rogă deci pe d-nii membri, ca toți 
aceia, cari voesc să posedă acel album, să 
se subscrie într’o listă făcută anume în 
acest scop. Der nici la acâstă propunere 
d-nii membri n’au răspuns, ba s’au aflat 
unii, cari au combătut’o și așa acestă pro
punere a rămas baltă.

In sfîrșit luâ cuvântul cunoscutul în
vățător G. B. Vancu, care printr’un discurs 
însuflețit arătă însemnătatea unei reuniuni 
bine organisată, pleda pentru purtarea esem- 
plară a fiă-cărui învățător față de acăstă 
olimpiadă sfântă a învățământului român, 
îndemnând la unirea, ce trebue să dom- 
nâscă în întreg corpul învățătoresc. Vor
birea d-lui G. B. Vancu i-a cam sguduit 
pe d-nii învățători, pentru-că mulțl din ei 
s’au presentat la conferență cum nu tre
buia, făcendu-se de rîs înaintea a doi no
tari, trimiși ca spionagl din partea comi
tatului.

Pentru ca să se vadă, de ce spirit 
este condusă preoțimea tinără din părțile 
acestea față cu scopurile reuniunei învăță- 
torescl, vein aminti, că tocmai în diua 
aceea ei au arangiat o petrecere, și încă 
într’o comună vecină, numită TătărescI, cu 
scop ca să paraliseze adunarea corpului în
vățătoresc. Bravo vouă, preoților tineri; se 

vede bine arama și pe fața vostră, ca și 
pe a nostră, toți suntem elevii lui Lauran. 
Peirea nostră din tine, Laurane!

Preotul și învățătorul.

R e s p u n s
la corespondența: „In cestia adunării generale a 
învățătorilor rom. gr, or. din districtul Brașov, ce 
se va ține în Poiana Sărată la 25, 26, 27 August 
a. c.", publicată în „Gra»&ta Transilvaniei4* Nr. 146 

dela 11 (23) August a. c.

Scumpe colegi
Asoultând și noi șoptele tainice ale 

unui — optimist, că adunarea generală a 
învățătorilor dela Poiana Sărată va fi forte 
bine cercetată, dă-ne voie să te întrebăm: 

Când ni-s’au dat vr’odată diurnele și 
spesele de drum, ce le primesc! D-ta la 
Brașov?

Noi seim, că nicl-odată.
Și ore pute-vom noi răspunde datoriei 

nostre, adecă deiței, căreia cu toții trebue 
să ne închinăm, ne având nici diurnele, 
nici salarul ce-1 primescl D-ta ? — Nu 1

E răspunsul D-tale. Și noi nu-1 tra
gem la îndoială.

Te salutăm frățesce dicendu-țl: la re
vedere în Poiana Sărată, decă..................

Ai tăi tot-deuna iubitori și stimătorl 
colegi.

Mai mulțl dascăli dela sate,

Proiîucțium și petreceri

Tinerimea studiosă din Bucium in
vită la producțiunea teatrală împreunată 
cu dans, ce se va arungia Duminecă în 
18 (30) August în Bucium-Seasa. Intrarea: 
de personă 1 fi. Pentru familiă: capul fa
miliei 1 fl., âr membrii din familiă 60 cr. 
Ofertele mărinimos© se primesc cu mulță- 
mită. Venitul curat e destinat pentru aju
torarea unui student lipsit de mijloce. în
ceputul la 8 ore sâra precis. Se va repre- 
senta „O nopte furtunosă“, comediă în 2 
acte de I. L. Caragiale.

*

Comitetul parochial din Cusdriora 
invită la petrecerea filantropică, ce se va 
arangia în favorul școlei române gr. cat. 
nou edificate din Cusdriora, în localitatea 
școlei, lu 6 Septemvre n. o., intrarea de 
personă 1 fl., în femiliă 80 cr. începutul 
la 8 ore sera. Suprasolvirile se vor eh'ta 
în cj'are. Ospețn sunt avisețl la provisiunea 
propriă, peutru beuturl bune și eftine s’au 
luat măsurile de bpsă. — Gara în loco 
(Kozârvâr); Direcțiunea Bistrița-Deeș 7 6. a. 
m. și 3 bre p. m. Deeș-Bistrița 10 ore a. 
m. și 7% ore p. m. 

tre cele mai mari și mai bogate is- 
vore de înavuțire privată și națio
nală. Când grădinile economilor noș
tri ar fi pline de pomi, câte 
sute și mii de florini ar pute tace pe 
tot anul din vinderea pdmelor; câte 
4ecl, sute și mii de florini li-ar mai 
rămâne pe tot anul, făcând vinul și 
vinarsul de lipsă pentru trebuințele 
casnice din pome, în loc de a-1 cum
păra din comerciu de multe-ori fal
sificat seu otrăvit, și cu câte mii de 
florini n’ar pute cresce apoi în tot 
anul și avuția nostră obștescă?!

Cultura pomilor a stat în mare 
vec|ă nu numai la vechii Romani, 
la străbunii noștri, ci și la alte po- 
pâre din vechime; er astăzi cultura 
pomilor este luată drept busolă pen
tru măsurarea gradului de cultură 
al unui popor, după cum am cp3 
la altă ocasiune, pentru-că s’a ade
verit, că cu cât un popor este mai 
înaintat în cultură, cu atât prețuesce 
mai tare și crescerea și îngrijirea 
pomilor, și la din contră, cu cât el 
stă pe o treptă mai de jos a cultu- 
rei, cu atât desprețuesce mai tare 
și cultura acelora.

[n Germania, unde poporul stă 
pe o treptă mai înaltă de cultură, 
sunt ținuturi, unde fiă-care econom 
este obligat din partea reuniunilor 
seu tovărășiilor, de cari se ține, ca 
să crescă și altoescă pe fiă-care an 
câte-o sută seu două de pomișori ti
neri, pe cari trebue să-i planteze seu 
în grădina sa propriă, seu pe locuri 
publice (obștescă), cum sunt: ulițele, 
drumurile, rîurile, cimiterile ș. a. 
Acolo nici nu prea poți afla grădini 
seu alte pământuri necultivate, fia 
cu pomi, fiă cu legumi seu plante 
de nutreț; nu vei afla pe marginea 
rîurilor seu a drumurilor plute, sălcii, 
răchite, acați, arini ș. a. ca pe la 
noi, ci pomi roditori, ale căror pome 
se vând apoi în tot anul din partea 
tovărășiilor numite, er cu banii în- 
trați din acelea se plătesc dările că- 
tră stat seu comună, ori se între- 
buințeza spre alte scopuri de bine
facere și folos obștesc.

Pe la noi sunt ținuturi, pe unde 
aprâpe jumătate din grădinile eco
nomilor noștri nu sunt cultivate cu 
nici un fel de pomi seu legume, și 
decă acelea nu sunt nici cosite regu
lat și la timp, sunt pline de tot telul 
de burueni nefolosităre, ba unele 
chiar veninăse. Cealaltă parte a gră
dinilor, care e cultivată cu anumiți 
pomi, încă mai lasă mult de dorit, 
de-orece se pot vede prin ele de cele 
mai multe-ori crengi rupte, ori uscate, 
atârnând prin pomi, mlădițe eșite 
din rădăcină și trunchiu, cari adună

In diua de 2 Noemvre 1867 se afla 
Afișată pe zidurile Romei următorea pro
ci am ațiune:

„Cătră poporul roman!
„Visul, cel mai . sublim al vostru și al 

Italiei întregi se apropia de realisare!
„In numele cel sfânt al unității pa- 

„triei nostre stă junimea Italiei înaintea 
„porților Romei eterne și cere intrare! 
„In mijlocul nostru se află cetățenii și 
„patricii romani și se luptă alăturea cu 
„noi pentru alungarea streinului din ce- 
„tatea vostră; a streinului, care ne tă- 
„găduesce dreptul cel mai sacru la patri
moniul nostru, făcendu-se el stăpân pe 
„moșia moștenită dela cesarii romani.

„Vom începe lupta; pote că nu vom 
„isbuti lupta cea dintâiu; vom fi respinși 
„der în fine tot causa nostră va învinge, 
„căci Italia fără Roma n’are nici un în- 
„țeles.

„Pănă când de pe capitolul Romei nu 
„va fâlfăi tricolorul Italiei, pănă atunci 
„nu va fi pace.

Giuseppe Garibaldi".
Poliția papală, ca pretutindenea, dete 

peste acele afișe, după ce le ceti publicul 
întreg, apoi le rupse de pe părete și le 
nimici.

A doua di, în 3 Noemvre îșl părăsi 
Garibaldi posițiunile sale întărite și înainta 
mereu spre Roma. Trupele papale îl în- 
timpinâ lângă Montana și se încăerară la 
luptă; der, ca la fiă-care trupă compusă 
din elementele cele mai eterogene, se lupta 
numai pentru plată, era ușor de prevedut, 
că armata papală nu o să fiă în stare a se 
opune cu vre-un succes la atacul unei trupe 
înflăcărate și pătrunse de-un scop atât de 
sfânt: curând dera fuseră respinse trupele 
papale și o luară la fugă. Se arăta brigada 
francesă, care veni trupelor papale întru 
ajutor și continua lupta cu puscile lor de 
chassepot.

Se scie, că acea luptă dela 3 Noem
vre servea Francesilor numai spre a proba 
acele pusei, atunci pentru întâiaș-dată le 
întrebuințaseră. Resultatele acestor probe 
erau sdrobitore pentru eroii lui Garibaldi. 
Inzadar era tbtă bravura, înzadar disprețul 
de morte, care-1 dovedi junimea italiană 
la tot pasul; în zadar se arunca colo 
un batalion de infanteria cu comandantele 
ei Mancini, însoțit de ajutantele său: con

tesa Delmonte. Se arunca cu un eroism 
antic în contra colonelor francese, căci pănă 
ajungea la o distanță încă destul de con
siderabilă, jumătate din batalion era cădut; 
acum se vădu comandantul clătinându-se 
pe cal și apoi, plecându-se, căcju pe bra
țele ajutantului seu, strigând încă în că
dere :

— „Ah! și tot nu s’a putut! Sermana 
patriă“. — Și apoi leșină.

Se dete semnalul pentru încetarea lup
tei și retragerea generală.

*

Trecură trei ani de atuncea; în Fran- 
cia se proclamase republica, și acesta dete 
îndată ordin pentru rechiămarea contigen- 
tului de ocupațiune dela Roma.

Sosi diua de eternă memoriă, diua 
din 20 Septemvre 1870. După o luptă de 
3 ore, intrară bersaglierii lui Victor Ema
nuel în Roma și într’un moment apăru ve
chia cetate întinerită și frumsețată cu sto
guri tricolore și cu covor© de pe ferestri 
și de pe balcone, er poporațiunea entusias- 
mată se preumbla pe strade umplând aerul 
cu strigătele lor de : „Evviva Italia!“ „Ev- 
viva liberta!“ „Evviva Vittore Emanuele“. 

Totă lumea era veselă, se îmbrățișa și se 
săruta de bucuriă. Imbulzela cea mai mare 
era însă pe pieță înaintea palatului Del
monte, acolo alerga lumea din tote părțile 
și se audiau din depărtare strigătele sgo- 
motose de: „Evviva contesa Delmonte!“ 
„Evviva Mancini!“ Și când apăru contesa 
Delmonte, condusă de bătrânul ei părinte 
și de contele Mancini, — acesta în uni
forma unui colonel de bersaglerl, — atunci 
entusiasmul nu mai avea margini și din 
nou erupseră strigătele de: „Evviva Del
monte !u „Evviva Mancini!“ „Evviva Italia 
jonâ!“ „Evviva Garibaldi !u

Mancini făcu un semn, că ar voi se 
vorbescă, sgomotul înceta și în tăcerea 
mulțimei adunate rosti următorele cuvinte :

Iubiții mei concetățeni!
„Bucuria și entusiasmul nostru asupra 

„dilei de astădl e mare! E mare, der e 
„și explicabil, căci, precum într’o operă 
„scena finală îșl întipăresc© caracterul 
„său operei întregi, tot astfel și elibe
rarea și unirea Romei eterne formeză 
„scena ultimă în opera cea mare a com- 
„plectărei patriei nostre, a Italiei! Aplau- 
„sul și bucuria nostră este ocolul aplau- 
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și sug în ele partea cea mai bună 
și mai însemnată din nuti’ement, așa 
că în cele din urmă ruineză și ni- 
micesce pomul cu desăvârșire.

Der se nu învinovățim pentru 
acesta atât pe poporul nostru, cât 
mai mult nesciința și întunerecul 
timpului, care Fa ținut în cătușile 
robiei, și nu a avut dela cine, nu a 
avut prilegiu s6 învețe cât de puțin 
și despre cultura pomilor ceva mai 
bine și mai cu temeiu. Tot așa a 
stat poporul nostru nepăsător și față 
de șcblâ, der îndată ce ’i s’au des- 
legat cătușele robiei de pe trup, în
dată ce ’i s’au deschis și lui porțile 
luminei și culturei, s’a silit și el și 
se sileece din (ți îa 4i a cuprinde tot 
mai mult din terenul perdut.

Chiar și pănă acum s’a putut 
vede la mulțl din plugarii noștri o 
frumdsă înclinare spre pomărit; s’a 
putut vedâ, că unii nu-șî pregetă pri
măvara de-a alerga pănă în cele 
mai depărtate colțuri ale câmpului 
seu pădurei, pentru a aduce trunchi 
de pomi pădureți și a-i pune prin 
grădini, ca se se prindă și apoi se-i 
pdtă altoi

Mulțămită acestei frumose în
clinări, am ajuns, pe cum am <Jis, 
ca aprbpe în jumătate din grădinile 
economilor noștri să vedem și pomi 
cultivați, ba în unele am ajuns ca 
să vedem chiar mulțl și de un soiu 
deosebit de buni.

Și decă economii noștri au fă
cut dela ei atâta, cât vedem, fără 
nici un îndemn și îndrumare din 
partea altora, avem tot dreptul de 
a crede, că pe viitor se va descepta 
într’ânșii o înclinare tot mai mare, 
în ceea ce privesce cultura pomilor, 
și se va desvolta un interes tot mai 
mare cătră acest nou isvor de bo- 
gățiă, când vor vede, că învățătorul 
încă a făcut cu ajutorul școlarilor 
săi, din grădina școlară, care mai 
înainte era plină de burueni, un ade
vărat raiu pământesc; când vor vede 
de altă parte, că preotul încă urmă- 
resce pe învățător în propria sa gră
dină, ba îndemnă și cu cuvântul pe 
credincioșii săi nu numai în biserică, 
ci și la alte ocasiunî, ca se cultive 
cât numai se pbte de mulțl pomi 
prin grădinile lor; în sfîrșit când 
vor vede, că și primarul, notarul și 
alțl inteligenți premerg cu pilde bune 
în acestă privință.

Seim destule comune, în cari 
fiind aruncat de sdrte câte-un învă
țător harnic, a schimbat de-odată, 
ca prin farmec fața întregei comune. 
La început, se înțelege, că dmenii 
priveau clătinând din cap la șanțu
rile și straturile făcute de învățător 
în grădina școlară; după ce înBă au

„selor și a bucuriei a 30 milione de Ita
lieni, cari cu mândriă privesc spre noi 
„și ne îmbrățișeză ca pe frații săi cei 
„mai adorați: >

„Romanilor! păstrați eternă memoriă 
„Zilei de astăcj.1, căci acestă di însemnă 
„realisarea deplină a visurilor nostre ce- 
„lor sublime, la carea generațiunile vii- 
„tore vor privi, ca la epoca cea mai stră
lucită luându-șl esemple de imitare și 
„de învățătură dela diua de astădl.

„Romani, primiți mulțumirile nostre 
„pentru ovațiunea, cu care ați binevoit 
„a onora pe gentila contesă Delmonte, 
„care ca o adevărată Romană — ați 
„fost martori — s’a luptat și a suferit 
„esilul, așteptând sosirea dilei de astădl, 
„și spre încoronarea acestei dile memo
rabile și a operei săvârșite prin conlu
crarea ei, avem onorea a ne recomanda 
„ca logodnicii, simpatiilor binevoitore ale 
„poporului roman! Evviva!“

— „Evviva ! Evviva Delmonte e Man
cini !a Evviva! strigă poporul între aplause 
frenetice....

vecțut, că primăvara straturile acelea 
sunt pline de pomișori; după ce au 
vâcțuf, că la un an-doi pomișorii re- 
sărițl se pot și altoi; după ce au 
vecțut, că din pomișorii altoițl în 
grădina școlară în tbtă primăvara 
capetă și copii lor, cari umblă la 
școlă, câte-un pomișor ori doi, pen
tru a-i rdsădi în grădinile lor de 
acasă ; numai ce au început a se îm
boldi unul pe altul și a cțice: „ve
deți mei, ce a făcut dascălul nos
tru din grădina școlară?!“

Der cultura pomilor, pe lângă 
isvorul acela de bogățiă, ce ni-1 dă 
așa dicând pe lângă puțin lucru ne 
mai dă și sănătate și ne înfrumse- 
țeză încă și grădinile și comunele 
năstre, prin florile cele frumdse și 
binemirosităre și prin aerul prăspet 
și curat, ce-1 răspiră (răsuflă) frun
zele și florile pomilor. O comună, 
un ținut lipsit de pomi, este lipsit 
tot-odată și de ploi, pentru-că B’a 
adeverit, că ploile acolo se trag și 
se formâză mai cu semă și mai ușor, 
unde sunt mai mulțl pomi și alțl 
arbori. Pomii mai înfrâng de multe- 
orl și puterea vânturilor mari și prin 
urmare contribuesc într’un mod bi
nefăcător și la adăpostirea caselor 
și a celorlalte clădiri economice, nu 
numai în contra vânturilor, ci chiar 
și în contra focului de multe-ori.

Cine pote înșira tăte bineface
rile, ce ne aduce cultura pomilor! 
Și numai din cele câte-va înșirate 
pănă aci se păte convinge ori și 
cine, că ce păcat fac aceia, cari își 
lasă grădinile lor, de multe-orl des
tul de largi și spațiăse, necultivate 
cu pomi. Căci nu este pământ, fiă 
acela cât de rău, ca să nu fiă priin- 
cios culturei pomilor. Așa de pildă: 
grădinile cu pământ mai lutos și mai 
umed sunt bune pentru cultura me
rilor, cele cu pământ mai văros și 
humos pentru cultura perilor, cele 
cu pământ mai măle și lutos pentru 
cultura prunilor și cele cu pământ 
mai lutos și văros așeflate în fața 
sărelui, pentru cultura cireșilor, vi
șinilor, parsecilor și nucilor.

După acestea observări generale 
vom arăta în cele următore și unele 
îndrumări speciale pentru aceia, cari 
ar dori se se ocupe mai cu de-adin- 
sul și cu acest ram economic.

(Va urma).

SCIR1 ULTIME.
Alba-lulia. 29 August, Studentul 

în drept Aurel Ciato a stat ieri îna
intea tribunalului, acusat, că anul 
trecut într’o convenire arangiată de 
cătră studenții abituriențl din Blașiu, 
ar fi agitat contra națiunei ma
ghiare. 14 martori români au fost res
pinși, că sunt conaționalii acusatului, 
er martorilor maghiari li-s’au dat 
ascultare. Ciato a fost acusat și 
pentru vătămare de onăre, ce ar 
fi comis’o față cu un factor pos
tai, care l’a atacat pe Ciato sub cu
vânt, că acesta ar fi dat cu pumnul 
într’o cutiă de postă. Acusatul Ciato 
s’a apărat cu demnitate in limba ro
mână. Presidentul l’a întrerupt de mai 
multe ori în mod brusc. In sala de per
tractare, n’au fost admise vr’o 15 per- 
sone. între cari și fratele acusatului (!). 
In sfârșit justiția maghiară și-a dat 
verdictul: Sentință de „împăciuire" 
sună: „Pentru agitațiune contra națiu
nei maghiare un an închisore de stat 
și 400 fl. amendă; pentru vătemare de 
onore 5 cjile închisore ordinară și 50 
fl. amendă, precum și suportarea tutu
ror speseloril! ! !

Baia mare, 28 August. Peleri- 
nagiul dela ȘișeștI ce se face la St. 
Măria și la care ia parte poporul 
din giur, a fost oprit prin ordinul 
viceșpanului, în care se Zi°e> că 
Vasile Lucaciu ca simplu preot nu I 

are dreptul să săverșâscă ceremonii 
de sfințire în stil mare. Același or
din interzice totodată adunarea de 
popor în Ziua de St. Măriă la Și
șeștI. In urma acesta au fost tri
miși gendarml la fața locului ca să 
împedece ținerea pelerinagiului, și 
au și reușit a face acâsta.

Viena, 28 August. Țarul a îm
părțit ieri urmetorele decorațiuni: „or
dinul Alexander-Nevski“ în brilante 
contelui Goluchowski ’. „ordinul Alexan
der Nevski“ contelui Trautmannsdorf, 
contelui Hunyadi, contelui Paar și 
ministrului Kâllay; crucea mare a 
„ordinului vultur alb“ contelui Ba- 
deni, ministrului de resbel Kriegham- 
mer și baronului Banffy; în fine „or
dinul St. Ana“ baronului losika.

Revista trupelor, ce era să se țină 
astăZl pe câmpul Schmelz din causa 
timpului nefavorabil și a oboselei 
Țarului, s’a amânat pe mâne.

AstăZl des de dimineță Țarul a 
luat parte la venătoria arangiată in 
grădina castelului Lainz, în timp ce 
Țarina visită museul curții.

Sera s’a dat un mare prâncț la 
contele Goluchowski, la care însă 
nu luă parte părechia imperială ru- 
sescă, ci numai suita ei.

Mâne, imediat dăpă revistă, Ța
rul și Țarina vor pleca din Viena.

Constantinopol, 28 August. Am
basadorii au ținut astăZl dimineță 
un consiliu, în care au hotărît se 
provăce Părta, ca se curme escesele și 
persecuția celor nevinovațî. Sera apăru 
ministrul de esterne turcesc la am
basadorul austriac br. Calice și’l asi
gură că s’au luat tăte măsurile pen
tru restabilirea ordinei și liniștei.

Bande armenes.cl s’au incuibat 
în coridorele Băncei Otomane. Fiind 
ei provocațl eri să părăsescă localul 
reapunseră prin acea, că se aruncară 
asupra polițiștilor omoriră pe șeful a- 
cestora și pe alțl 4 polițiști le tăiară co
purile și le aruncară pe stradă, apoi 
închiseră porțile băncei și începură 
a arunca bombe de dinamită între 
Turcii adunați pe stradă și pușcară 
asupra acestora. Intre cei omorîți 
de bombe sunt și 4 femei iamsez. Nu
mai năptea îi succese poliției și mi
liției regulare de-a scote bandele de 
asasini din localurile băncei.

Ri de Janeiro, 28 August In 
Bachia s’au înscenat demonstrațiuni 
contra consulatului italian. Emblema ita
liană de pe palatul consulatului a 
fost nimicită.

Constantinopol, 28 August. A 
apărut ordinul împărătesc, care sanc
ționeze concesiunile stabilite de cătră 
ministrul de esterne și de cătră am
basadorii locuitorilor din Creta.

Londra, 28 August. La bombar
darea palatului Sultanului și la cioc
nirile ce au urmat pe stradele ora
șului Zanzibar revoluționarii au pier
dut 100 de omeni.

Literatură.
O carte din cele mai folositbre pentru 

toți părinții de familie a apărut de curând 
în cunoscuta editură a librăriei Ignaiz Hertz 
>din Buourescl. Cartea acesta e întitulată: 
Sfaturi asupra Sănătății Cooiilor seu Îngri
jirile ce trebuesc date oopiilor bolnavi și 
săuătoșl de Preotul Kneipp. Traduoerea aoes- 
tei minunate luorărl e făcută de dl Du
mitru Stăncescu. Cartea aoâsta,, oare nu tre- 
bue să lipsescă din nici o casă, costă nu
mai doi lei și se găsesoe de venZare la 
tâte librăriile din țâră și străinătate.

A apărut Retorica și carte (le cetire 
de prof. Gr. Pletos și I. Ghete, întocmită 
îu coformitate ou planul ministerial pentru 
el. V. și Vl-a gimnasială. Cartea conține 
partea teoretică pentru technics composi- 
țiunilor îu prosă de genul descriptiv, narativ, 
filosofic didactic și de genul oratoric; conține 

apoi mai multe modele în text și un nu
măr corăspunZător de buoățl de cetire 
anume căutate și luate dela oei mai buni 
scrietorl români. Ea a fost aprobată din 
partea Ministerului ung. pentru culte sub- 
Nro. 34134 ex 1895; are VIII—ț-326 pagini 
și oostă 1 fl. 80 er. — 3.60 corbne, pentru 
Ungaria; er pentru România 4 franci. Li
brarii și venZătorii capătă rabat. Coman- 
dele se pot faoe la tipografia Csallner în 
Bistrița (Be.-ztercze), ori la autori în Năsăud 
(Naszdd;.

Din „năsdrâvăniile lui Nastratin 
Hogea".

Intre scrierile vechi, der și astăZl pre- 
țiose ale lui Anton Pawn nu ocupă locul 
cel din urmă nici scrierea sa tradusă în 
versuri și întitulată: „Năsdrăvăniile lui 
Nastratin Hogea". „Biblioteca pentru toțP 
editată de librăria Carol Miiller din Bucu- 
rescl a publicat pe lângă alte opere ale 
amintitului scriitor român și scrierile sale 
„Nastratin Hogeau și „înțeleptul Arghir 
cu nepotul său Anadamu. Reproducem ca 
reînprospătare din cea dintâiu scriere ur- 
mătorele părți:

Învățătura dată reu se sparge în capul teu.

Nastratin era un Hogea (dascăl seu învă- 
[țător),

Care a rămas de basm pănă astăZl tuturor, 
Pentru-că era din fire pe-o ureche, năzdră

van,
Nu-1 găsescl însă în faptă să fi fost vre-un. 

[viclean.
El șeZend odată ’n școlă, ce îi dete în sim- 

[plu-i gând
Ascultați copii le Z’s0, (cu întâmplare stră- 

. [nutând)
Să scițl de-astăZl înainte, că eu când voiu 

[strănuta,
Toți bătând îndată ’n palme să-mi dicețl 

[„hair-olau *)

*) Se fiă de bine.

Cu întâmplare der odată gălâta în puț că- 
[dând,

Și cu ce să sootă apă pentru școlă neavând,. 
Hogea porunci îndată ca din toți ai săi 

[școlari
Să se lase ’n puț s’o scoță vre-unul din

[cei mai mari;
Merg școlarii toți în grabă pe lângă puț 

[se adun,
Dăr privind ș’adânc văZendu-1 n’a vrut să

[între nici un.
Deci văZend că curaj n’are nici unul din 

[câți era
Hotărî în cele din urmă el însr’ensul a întrar 
Și s’a desbrăcat de tote, cu capul gol și 

[desculț,
Legat cu un ștreang de mijloc, școlarii îl 

[lăsară în puț 
După ce găsi găleta și după ce o lâgă, 
Cătră școlari dete gură și să-l tragă le1 

[strigă,
Ei pornind cu toți de-odată să-l tragă în

[sus de jos
Și tocmai cam pe la gura puțului, când fu

[el scos 
Razele luminii îndată îl gâdilară în nas 
Și începu să strănute una într’alta în acel 

[ceas 
Ei cum aud că strănută aminte în grab

[’și-au adus
De porunca lui cea dată, (după cum am 

[spus mai sus
Și cu toții de-odată funia din mâni lăsând 
începură a bate în palma și „hair-ola!11 

[strigând 
Bietul Hogea cade îndată ca un dovlec jos 

[trântit
Pănă n fund își sparse capul de păreți 

[fiind lovit,
După ce ieși în urmă de cei nerozi copii

[tras.
Jupuit, ca vai de densul, la piciore, mâni

[și nas, 
pișe: — Nu e vina vostră, ci a mea, că

[n’am judecat 
Și astfel de cinste nerodă ca să-mi dațl

[v’am învățat, 
Care în cele după urmă pin pricină-i ajunsei 
Cu piciore, mâni belite și cu cap spart 

[m’alesei.
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Grijile-'s la creditori mai mult decât la 
datori.

Unul întâlnind pe Hogea s’a oprit al în-
[treba,

De șl-a plătit datoria? âr el îi răspunse: 
[— Ba.

— Dâr ce umbli fără grije când te scii că
[escl dator?

— Grije (dise el) s’o porte cel ce este ore-
[ditor.

Decă n'ai se mergi călare nu umbla la 
împrumutare.

Unul a venit odată și îndrăsnind ca un 
[vecin,

A cerut să-i dea măgarul pentru un ceas 
[Nastratin.

El răspunse dicend: — Frate, bucuros ți 
[’l-aș fi dat,

Dâr nu l’am acasă astădl; altui l’am îm- 
[prumutat.

Măgarul din grajd d’odată a răcnit într’acel 
[ceas.

•— Spui că nu-i, dise vecinul, și n’a iacă 
[al său glas!

Er Nastratin îi răspunse: — Ce ? tu nu 
[credl ce-țl spun eu?

Mai mult credl tu pe măgarul decât chiar 
[cuvântul meu?

MULTE ȘI DE TOATE.

Cassagnac însă n’a avut atâta cu- 
ragiu, și mai bine a renunțat să dueleze

*
Jubileul descoperire! Indieî-

In anul viitor vor fi 400 de ani de 
oând a fost descoperită de oătră Vasco de 
Gama calea pe mare ce duce spre India. 
Portugezii fao mari pregătiri pentru ser
barea jubileului de 400 de ani a descope- 
rirei Indiei. In orașul Lisabona deja s’a 
format un comitet, care va arangia ser
bările. T6te puterile maritine au fost in
vitate să participe la serbările, cari se vor 
începe în primăvara viitore.

Renta de aur austr...............................123.30
LosurI din 1860.......................... 145 60
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 962.—
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 394.75
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 366.60
NapoleondorI.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.62 y2
London vista....................................119.65
Paris vista................................... 47.50
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene................................... 44.25

Târgui de rîmătorl din Steinbruch.

Starea rîmătorilor a fost la 
26 August de 3375 capete, la 26 August au 
intrat —.— oapete și au eșit 38 oapete ră
mânând la 17 Aug. un număr de 3335 ca
pete.

Se notâză marfa: ungur6scă veohe 
grea dela 53.— or. până la 54.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or.pănăla —.— or., demijloo dela 
—•— or. pănă la —.— or. ușdră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

Călexxc3.a,rxil septexxxârLeî.
AUGUST. are 31 <jile. MĂSĂLAR

Club femeiesc in Paris.

Pilele trecute s’a oonstituit în Paris 
un club de femei, a cărei devisă este: 
■unire, solidaritate, bunăvoință și apărare 
împrumutată.

Looalitățile clubului se află într’un 
otel elegant din strada Duperre, și tot- 
deuna domnesoe o viuă mișcare in ele.

Membrele olubului prânzesc într’una 
din odăile clubului, unde ele arangâză și 
produoțiunl musioale și teatrale.

Bărbații sunt esohișl din club, și nu
mai corespondenții cjLiareloi" străine pot 
visita clubul, și și aceștia numai o singură 
dată.

Nu este permis să se discute în club 
oestiunl politice și religiose și este striot 
ânterdis orl-ce joo hazard.

Membrele clubului mai ales săra îșî 
jetrec cu musica său se ocupă cu predarea 
rpurilor clasice.

*
Măgarul reginei Angliei.

La curtea din Windsor de present e 
mare supărare. Nimic vesel, niol un r;set 
nu se mai pote vedâ la curtea reginei 
Victoria, tote sunt în doliu. Și ore de ce 
așa mare supărare ?

E mare bălă la curtea din Windsor. 
Măgarul alb, lack al reginei Victoria se 
luptă cu mortea. Bietul animal s’a răcit și 
a căpătat aprindere de plămâni.

Pe măgarul acesta l’a oăpătat regina 
ea dar dela lordul Wolseley. Afară de re
gina, nimănui nu-i plăcâ de măgar, deore- 
oe când e tjiua ploiosă sberă de nu păte 
sta nimeni în apropierea lui. Gu tăte aces
tea acum trebue ou toții să-l jelâscă fiind
că e porunca să jelesoă.

♦
Duel ou cărnați.

Despre renumitul învățat franoes Pas
teur, oare a murit anul treout, se vorbesoe 
următorea anecdotă:

Odată Pasteur a avut o dispută ou 
Paul Cassagnac, așa că ei s’au despărțit 
mânioși unul pe altul. In (jiua următore 
diminâța se presentară doi domni la Pas
teur, care tocmai lucra în laborator, și 
cei doi domni îi spuseră lui Pasteur, că ei 
■sunt trimiși de Cassagnac ca în numele lui 
să’l provooe la duel.

— „Bine! Primeso provocarea" dise 
Pasteur, „dâr eu, care sunt provooat, am 
dreptul să aleg arma.' Vedeți aci sunt 
•doi oârnați. Pe din afară nu se deo- 
■sebeso întru nimica unul de altul, dâr con
ținutul lor e deosebit: unul e umplut cu 
trichină și unul nu. Dintre aoești doi oâr
nați să poftâsoă d-1 Oassagnao și să-și alăgă 
■unul și să-1 mânoe .pe celalalt îl voii! 
mânca eu“.

pilele

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v.

(18 S. Fior, și Laur.
19 S. m. Andreiu
20 S. m. prof. Șam.
21 S. ap. Tadeu
22 Mart. Agatonic.
23 S. m. Lupu
24 S. m. Eutichiu

Călend. Gregor.

30 Beniamin
31 Raimund

1 Sept. Egidiu
2 Justus
3 Adalbert
4 Rozalia
5 Just. Laura

din 26 August n. 1896.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

J i Prețul per

S ă m i n J 0 1 â
•9 5

100 chilogi.

5 £ dela | pana

Grâu Bănățenesc ___ 7.— 7,05
Grâu dela Tisa -- 7.— 7.15
Grâu de Pesta 81 7.10 6.15
Grâu de Alba.regala 81 7.10 6.15
Grâu de Bâcska 81 7.15 7.25
Grâu ung. de nord 81 .—

CD O Prețul pe?
Semințe vechi floiul

3 M 100 chilgi'.
ori noufi

« 0
O B. dela pănă

SScară 11, 70-72 6.— 6.10
Orz nutreț 60-62 3.90 4.25
Orz de vinars 62.64 5.- 5 75
Orz de bere 64,66 6.20 7.50
OvSs 39.41 5.65 5.95
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz altă soiu 73 ,— .—
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă — —.—

din 26 August 1896

Cursul I o surilor privata

cump. vinde.
Basilica 6.60 7.—
Credit ... 200.50 202.—
Clary 40 fl. m. c, . 57.— 58.58
Navig. pe Dunăre 140.57 144.—
Insbruck . 26.— 27.—
Krakau 27.— 27.25
Laibach 23.— 23.50
Buda .... 60.50 61.25
Palffy .... 60.50 61.25
Crucea roșie austr. 18.— . 18.50

dto ung. , , 10.— 10.50
dto ital. . ,

Rudolf 22 75 23.75
Salm . 69.50 70.50
Salzburg . 26. - 26.75
St. Genois 69.— 70 —
Stanislau . 43.— 45.—
Trieitine ă'/,"/,, 100 m. c. 145 — 150.—

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 58.— 62.--
SerbescI 3%

dto de 10 franci ____ ____
Banca h. ung. 4°/fl 122.50 123.50

Proprietar; Or, Aurel KSure^ianu*

Redactor responsatiil Cregorîu sflaior.

din 26 August n. 1896.

Bursa de București

-'\7" aloi!
Q ,•©

X)

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 Apr.- Oct. ioi.’a
Renta amortisabilă .... 5°/.-, n ii 100.—

n „ (Impr. 1892 . . . lai.-Iul. 99.—
„ din 1893 °°/o w 99.-
„ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr.-Oct. 96.'/,

H „ (Impr. de 32. '/, mii. 4°/n lai.-lulie 86 >/4
n „ (Impr. de 50 mii. 4"/o D 11 86?/,
ti „ (Imp. de274 m. 1890 4'7o n n 87-
n „ (Imp. de45m. 1891 4“/o h n 86?/4
îi „ (Im. de 120 iul. 1894 47n V » 86?/,
tf „ (Im. de 90 ir il. 1896 4%

Mai-Nov.
87.—

Oblig. de Stat (Conv. rurale/. 6°/0 101.'/,
Oblig. Casei Pensiunilor fir. 301' 10 289. -
Oblig. comunei București 1883 50/0 lan.—iul. 94?/4

JJ „ ,. din 1884 5% Mai- Nov. —i
Jî „ „ din 1888 5% lui.-Doc. —..~
•1 „ „ din 1890 57n Mai-Nov.

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 92.'/,
JJ „ urbane București 67o « n
1? » 15 11 57,, ;; » 83%

n ti Iași • f>°/o D » 82 —
Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o H D

V. N.
Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1643.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 217.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 430.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 11 J» 458.-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 179.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 106.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 tl "1 —.—

M „ 2 em. u. d. 0 100. —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei □Ou _
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30' 1066 —,
Societ p. const, de Tramways ■20C ’J » 400.—
20 trancl aur 20.04

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4l/2°/o
Casa de Depuneri 5'/2 Berlin .... 3%
Londra .... 2"/n Belgia .... 3%
Viena..................... 5% Elveția .... 3'/,

Cursul la bursa din Vâena.
Din 28 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.50
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4I/2°/0 • 123.15
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.-
Imprum. ung. cu premii .... 153.25
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75
Renta de hârtie austr................... 101.70
Renta de argint austr.................... 101.75

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Pro duete div. Soiu]
Ouraul

dela

Sem. de trif. Luțernă ungur.
transilvană —,_ —,—

—- bănățenă —
roșiă —,— —.—

Oleu de rap. rafinat dnplu —,—
Oleu de in —, - —. —® 

a Uns. de porc dela Pesta 50— 50.75
o5 II dela țâră —
tn Slănină sventată 45.- 45.50
a
0

afumată __,__ __,—
Seu —, —.—

0 Prune din Bosnia îu buțl —.— —
0
® -r • ”Lictar slavon nou 1250 13'50
Ph n bănățenesc — ,__ —-
9 Nuci din Ungaria
® Gogoși unguresc!

& sârbesc!
Miere brută t__ __ ,—

Ceară
Spirt

>»

galbină strecurată 
de Rosenau *

Drojdiuța de spirt —»—

Nr. 78-1896.

Publicare de concurs.
Prin acesta se escriă concurs 

pentru stațiunea de învețător-diriginte 
vacantă la șcdla comunală din Orlat 
(comit. Sibiiului).

Emolumente: 350 fl. salar din 
fondurile grănițeresci, relut în bani 
pentru 12 orgii lemne după prețu
rile locali c’am 150 fi., cuartir liber 
în edificiul șcdlei și grădină în es- 
tensiune de 575 □ m.

Dela concurențl, pe lângă pur
tare morală neexcepționată se pof- 
tesce se fiă cualificațl în sensul legii 
și se poșiadă limba română perfect, 
se fiă destoinici într’ale musicei vocale 
și fiind-că în urma hărniciei fostului 
diriginte d-1 Romul Simu, șcbla a 
venit în posesiunea unei stupinl cu 
70 stupi se fiă și stupar practic, pu
tând conta ast-fel, în urma ostene- 
lelor sale și Ja ore-care-va venit. Su- 
plicele provetjute cu atestate despre 
tdte acestea, precum și despre ser
viciul de pănă acum sunt a se tri
mite pănă în 10 Sepiemvre n. a. c. la 
preotul local, Dion P. Decei președin
tele senatului școlar în Orlat, comit. 
Sibiiului.

Senatul școlei comunale.
Orlat, 25 August 1896.

Dion P- Decei.
1955,2—3 președinte.

Din 28 August st. n. 1896,

MS sura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L.
I

Grâul oel mai frumos 5 20
>1 Grâu mijlooiu . . 5 —
11 Grâu mai slab . . 4 90
p Grâu mestecat . . 3 20
11 Săcară frumâsă . . 3 10
n Sâcarâ mijlooiâ . . 3 —
ii Orz frumos . . 3 —
n Orz mijlooiu . . . 2 80
p OvSs frumos . . , 2 30
n Ovâs mijlociu . . 2 10
H Cucuruz .... 3 —
11 Mălaiu.................... 4 10
]! Mazăre.................... 5 20
î j Linte . . . • . 8 —
j) Fasole.................... 6 60
îi Sâmență de in . . 8 —
i) Sămânță de oânepă . 6 —
jj Cartofi.................... — 70
♦ 1 Măzăriohe .... — —

1 kilă Carne de vită . , . — 45
11 Carne de porc . i . — 51
11 Carne de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
Său de vită topit 32 —

Se caută "i"elev •"4WW V&VUVM cțase gimib 
la farmacia Curții regale din lași. Pro
prietari frații Mmi.va, Se vor 
preferi cei cu 6 clase gimnasiale 
fiind praxa numai de doi ani.

A se adresa Domnului Director 
al gimnasiului român din Brașov seu 
la redacția „Gazetei Transilvaniei 

Nr. 1C25.3-3

Nou inventatul aparat 
de fotografiă

costă aparatul 

•• E <1 i s o ii •• 
complet, care se pdte 
desface, cu casfetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tdte 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
1010, 0-12.

Cursul pieței Brașov.
Din 29 August 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 Vând. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.«/2 Vând. ““ •
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. —
Lire turcescl Cump. 10.60 Vând.
Scris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vând. 110.75

„E EHMhV' 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum inventate.
„ED1SON“ funcționâză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunoș

tințe fotografice.
Cu „EdÎ80H“ se pdte lua 
fotografii la moment’, 
portrete, peisajurl. 
indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naiturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena 1. Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă.
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„VICTORIA**,

purolu, absorbe. buba și

Om comjptalbai de prima forță in compta- 
bilitate duplă și în corespondența comercială.

Un mechanic, de prima forță, care se dirige 
locomative și se îngrijască de reparațiunl.

A se adresa la ÎDomsmS 1051,2—9

EMIL COSTIHESCU București,
Strada ©®Btei Wr. @7, seu Ia Sinaia.

-----------------------------agQOOCOOOOOCgjț

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Bsi COntUl'bări 
de mistuire. maladiele stomacului, a rmichi- 
lor, a besicii udului și a0e organelor respira- 
tore etc.

W JBobwes de primiși r»a^g
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă miuerală.

DEPOSIT PROPRIU în ffih-așov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sifoiisi, SigBaișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Clsaj î la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Orestie: la Nemeth Jănos.9

Autreprise de pompe funebre
ZEL T’u.tsefe:-

SEn-așov, Strada B®orții HJr. 32.
(Lipit de depoul de ghete al D-milui I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așecjătnentul 

seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune 'și depou de sicriui’i de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriurilor de lemil, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de CUHUE1 pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copie, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, iau 
asupră-mi și trasa spoituri de marți an 'străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
n_* E. Tutsek.

/— Marea JJescoperire a Veacului \
EUXihOL GODINEAU este singurul leac I 

{fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleiților, ele. I 
ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI

___ ____________________________________j___________________________________ 5_________

Cu tâtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„W ATIL D A.44 
tosez"1 . o sroEeo-’sr, 

(comit. Hăromszek). isodek» (Transilvania).

Administrația AJ IvTJLUI GODINE AU li PARIS, 7, r. Saint-Lazare.
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\Si jitiile ELIXIRUL GODINEAU f> la BUCUREȘTI, la Iile ZA.nXFIBEBC'D’, drajhut; S
la JAȘl, la D.D. Frați KO»¥A, farmacijti. /

la Galați: SȚALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la TuScea, farmacia la ,,MINERVA."

înteine ată
la 1887.

YYYYY

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

Capital de acții 0. 300.000. Fond de reservă IL 00.000.
Depuneri fl. 000.000. Circulația anuală fî. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5°/0 interese fără privire la terminul de abejicere.

Dare de venit după interese încă o solvesce insti- 
tutu l separat

După starea cassei, depuneri pănă la fl. 1000 se res- 
tituesc îndată la presentarea libelului fără ab (ținere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc m o- 
mentau după sosirea comandei.
9Î2.13-*  Direcțiunea institutului.

flj SENSAȚIE 

fac ©roiogele de bnsunar, 
Original Goldin reanontoir de Genf 
cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu
ma inventat și în placă de ardtător emailată,.

Aceste orologe lucrate admirabil de ele
gant, nu se pot deosebi nici de specialiști, de 
cele de aur curat. Capacurile forte frumos cise- 
late, nu-șl perd fasonul și pentru mers regulat 
se garanteză în scris pe termin de 3 am. 

w Prețul unui orologiu 6 fi.
Potrivite lanțuri de Goldin cu carabin de siguranță, fason sport 

mărci sau panteră cu fl 11. 5® er. Sâ dă la fiă-care orologiu un toc 
gratis. Aceste oroldge deja sunt introduse la cei mai mulțl amploiațl ai 
căilor ferate Austro-Ungare. Să pot procura esclusiv prin depoul central:

5-g Alfred Fischer, Viena I Adlergasse 12.
— C®iaiasi<Scle se fac pri» riunburse (A’aciua alune). —

pentru 

o

Mijloculă celti mai bunii și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulâ și plăcutulă

Boss’s Lebenș-Balsam<fi«
Acesta balsamil preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte foiosiotrfi în contra, tuturoru greutățîloru de mistuire câr
cei de stomachil, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilorîi, haemorhoidelord etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsama acum una singura și dovedita niedi- 
cainenlu <le casă, poporal" •

Sticla, mare costă, 1 fL., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau !a disposițiă! 

FIȚI ATENȚl!!!

Spre a evita înșelătorii, faca pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învelita în hârtiă grosă albastră, care portă în lungula ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungara și franceza, și cari sunta provedute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutula legala.

/

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

IDepositul-ui. prizLcrpal-uL alvx prod-XLcStorial-uLi 

Bb Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3. 

In Binlapcsta: la farmacia I. von Tbrok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au depositu din acestil balsamîl de vieță.
TotG de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(T’rra.g-er TTxLâ.’versa.l-Ha.xLssalToe)

unii medicamente sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturoru inflamațiunilorO, rănilorfl și umflăturilorB.

AcestH se întrebuințeză cu succesă sigura la infiamațiunl, la stagnațiunea lnp-
telui și întărirea țîțelorîi cn ocasimea înțărcării copilului, la abseese, ulcere, pustule cu 

umflături, tumorea glandulelo'u li nfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături,
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 

întăriturl se vindecă în timpulu cela mai scurta ; la cașuri îusă, unde s’a formata deja 
’ o ’ ‘ ’vindecă în timpulu cela mai scurta fără dureri.

En cutiore â 25 si 35 cr.J
Fiți atenți!

De-dre-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imi- 
teză forte desu, faca pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, dâcă cutiorTe din ine’aia galbina, în cari se pune, suntu înfășu
rate în liârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provedute cu marca fubricei 
de mai susa.

Balsam pentru auj|.
(C3-e3n.or-Ba.lsam.)

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

I


