
Micliflnea. AdMistiWea,

Brașov, piața mars Nr. 30.
Scritiori ntnww.te nu no 

prim € a g.--Kuans cripta au »e 
retrimet.

INSERATE se primeflo la Admi- 
nlatrațluneîn Brașov și la ur- 
mătârela Birouri de ununolur!: 

în Viena : If. Bukos, Heinnch 
Schalck, Rudolf ifosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Ovpciik, J.
Dannebcr, în Budapesta : 2. 7. 
Goldtergerg, Eckxtcin Bernat: în 
Bucurosci: lgsnce Havas, 8ug- 
Guraale de Boumame; în Ham- 
bttrU Karofyi & Liebmann.

Prețul Ini arțîun 11 or: o seria 
garmond pe e ooldnă 0 er. și 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Beolame pe padina a 3-a o 
aeriă 10 ar. seu 80 bani.

XOZE TD 'CT^X3STC A. 37)

„gazeta'1 iese în flâ-care ti.
Abonamente neutru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru gi din afară 

și la dd. colectori.
ANwemul mirn Brașov 

aclminijstrnținnfla, piața ^aa?o. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în caaă: Po un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl.. pe erei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
aâu 15 bani. Arăt abonamen
tele oftt și inaorțiunile sunt 

& ae plăti înainte.
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Din causa sfintei sărbători diacul nu va 
apăre până Luni s6ra.

Regelui Carol al României la Bucu- 
resci și Sinaia.

Nu s’a dat și nu s’a putut da 
pănă acum o probă mai învederată 
despre aceea, cât de mult s’au schim- 
ăat în cei vre-o 14 ani din urmă 
raporturile dintre monarchia austro- 
ungară și România, ca prin acăstă 
înaltă visită. Mai mult însă, prin 
acăstă primă visită, ce-o face suve
ranul unei mari puteri micului re
gat român, se esprimă și însămnă- 
tatea, ce se dă astăc}! acestui tâner 
regat din partea statelor europene.

Este o mare onâre, ce se face 
statului român dunărean prin re- 
cunâscerea însemnătății și a destoi
niciei sale. Onârea, ce-a dobândit’o 
vitejia oștenilor români și înțelep
ciunea conducătorilor acestui stat, se 
resfrânge însă asupra întregului ele
ment român din răsăritul Europei, 
din care jumătate aparține politi- 
cesce statelor vecine cu regatul in
dependent.

Cel mai mare numer din popo- 
rațiunea română înafară de regatul 
independent trăesce sub sceptrul 
puternicului suveran, care-și îndreptă 
acum pașii spre capitala română.

Sârtea a voit, ca Românii din 
monarchia habsburgică acuma în 
aceste momente solemne pentru nea
mul românesc să fiă adânc mâhniți 
din causa stărei politice, ce li-s’a 
creat tocmai în era cea mai glo- 
riosă de gigantică desvoltare a sta
tului român. Monarchia dualistă, fa- 
vorisând prin sistemul său de gu- 
vernament, mai ales în partea un
gară a ei, nisuințele de asuprire 
națională ale unor popâre în contul 
celorlalte, s’a creat pentru multe 
din acestea o posițiune cât se pâte 
mai grea și mai amenințătâre nu 
numai din punct de vedere politic, 
ci în tâte privințele.

Nu este însă în întregul im
periu de popâre, cum fu numită 
monarchia nostră, nici un popor,

nici o națiune, care dela 1867 în- 
câce să fi fost atât de mult scur
tată în drepturile ei, împiedecată 
în des^oltarea ei și prigonită pe 
tete terenele în limba și naționali
tatea ei, ca națiunea română din 
Transilvania și Ungaria.

Și întru atâta este acâsta un 
trist adevăr, încât chiar și acum, în 
ajunul visitei, ce-o face Majestatea 
Sa domnitorul nostru Românilor li
beri și independenți, se continuă aici 
în Ardeal prigonirile politice, ce 
sunt îndreptate contra Românilor din 
causa simțului lor național. Cu alte 
cuvinte, se persecută elementul ro
mânesc în nisce momente, când ca
pul statului săvîrșesce un act de re- 
cunâscere și de deferență față cu ace
lași element din România indepen
dentă.

E greu de esplicat, cum se 
pâte așa ceva, când cele mai mari 
interese ale monarchiei Habsburgice 
reclamă strînsa amiciția cu poporul 
vecin de frați ai noștri, despre care 
bine scie și Suveranul nostru și câr
muirea sa, că este pătruns de sim
patia față cu desvoltarea nâstră a 
Românilor de dincâce, precum și 
de consciința propriei scăderi, ce 
trebue se o sufere el însuși prin 
amenințarea elementului român din
tre Tisa și Carpați!

Odiniâră, când pe tronul, ce-1 
ocupă acți Carul de Hohenzollem, 
ședea primul domnitor român al 
Munteniei și Moldovei unite, Prin
cipele Cuza, Românii din Transil
vania, precum și cei din Bănat și 
Țâra ungurăscă, se bucurau de-o 
sârte politică cu totul deosebită de 
cea de ac|I, și se împărtășiau mai 
mult său mai puțin de-o ocrotire 
însemnată din partea guvernului. 
In Ardeal cu deosebire era stabilită 
prin lege sancționată de Majestatea 
Șa deplina egală îndreptățire națio
nală a poporului român.

De-odata destinul a voit să se

întârcă râta sorții, și — în propor
ția cu uriașul progres, ce l’au făcut 
Principatele româue dela suirea pe 
tron a lui Carol I, pănă ce au de
venit astăzi Regatul independent, ce 
este pețit de alianța puterilor cen
trale europene, — s’a înrăutățit sta
rea politică a Românilor de dincâce 
de Carpați, așa că astăcțl, când regatul 
român serbâză cu mândriă eveni
mentul cel mai elocuent al recunâs- 
cerei sale ca membru însemnat în 
concertul statelor europene, noi Ro
mânii din monarchia austro-ungară 
putem constata culmea asuprirei și 
umilirei politice, la care am fost 
reduși.

Nu este momentul de-a cerceca 
căușele acestei stranie aparițiuni, Der 
ne gândim în noi, că decă bunul și ge
nerosul Monarch, care odiniâră ne 
luase sub puternica sa ocrotire ca ele
ment național, în cursul timpului a 
fost astfel informat de sfetnicii săi, 
că Românii de sub sceptrul său ar 
nutri în sînul lor tendințe și aspira- 
țiuni periculose monarchiei și inte
grității sale: atunci convingendu-se 
astădi în persână despre lealele 
și păcinicele intențiuni și despre 
rîvna spre cultură și progres a fra
ților noștri din regatul independent, 
se va pută convinge tot-odată și des
pre netemeinicia și răutatea, de care 
au fost insuflate acele sinistre infor- 
mațiuni, cari de 28 de ani caută se 
învenineze raporturile odiniâră atât 
de cordiale între poporul român și 
casa împerătâscă.

Speranța acesta e nu numai 
justă, dâr ea resultă în mod firesc 
chiar din situațiunea, în care se află 
ac|l monarchia nâstră față cu re
gatul român.

Și în semnul acesta însoțim 
pașii preaînaltului nostru Monarch 
în vecina Româniă cu urările cele 
mai sincere de credincioși supuși, <Ț- 
cându-i:

Drum bun Majestate!

Drum bun, Majestate!
Pe când numeral acesta al efia- 

rului nostru va ajunge în mânile ce
titorilor, Majestatea Sa cesară și re
găsea apostolică Francisc Iosif I va 
fi pornit la drum spre a merge în 
părțile răsăritene ale împărăției sale, 
la trecetârea Dunărei numită Por- 
țile-de-fier dela pâlele munților Car
pați, aprâpe de vechia (Jlpiă Tra
ian a.

In presența Majestății Sale mo- 
narchului nostru și a monarchilor 
țărilor vecine limitrofe, Regele Ca
rol I al României și Regele Alexan
dru I al Serbiei, se va inaugura aici 
măreța lucrare a regularei Dunărei 
la acea trecătâre a Porților-de-fier, 
— regulare făcută în puterea dis- 
posițiunilor tratatului dela Berlin din 
1878.

împrejurarea, că la acestă ser
bare iau parte și suveranii României 
și Serbiei este o dovadă mai mult 
despre marea importanță economică 
și comercială, ce-o are regularea 
dela Porțile-de-fier în deosebi și pen
tru aceste două state riverane. Acesta 
mai arată însă, că amintitele state 
au puternice motive de-a trăi în ami- 
cițiă cu împărăția nostră, fiind le
gate de ea prin interese comune.

Fără ’ndoâlă, că la serbarea de 
Duminecă se va tălmăci și dorința, 
ca legăturile și raporturile acestor 
state mici cu monarchia nâstră se 
fia și în viitor cât mai bune și ami- 
cabile.

Cea mai puternică dovadă, că 
acăstă dorință este nutrită împrumu
tat, e faptul, că îndată după în- 
cheiarea serbărilor de inaugurare 
dela Porțile-de fier, Majestatea Sa 
împăratul, Regele și Marele nostru 
Principe va continua drumul său spre 
răsărit, făcând o visită Majestății Sale

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ ceputa, apoi cărnuri afumate, și ham
barele pline de bucate. Și eram să
nătoși toți, și era mila Domnului 
cu noi.

A(ji? Par’că și Dumnezeu și-a 
uitat de amărîtul de mine? Vera tre
cută fu rea, tâmna ni-a adus puțin, 
ierna s’a pus dela Sî-Medru, acu-i 
Vinerea Floriilor, poimâne-s Blago- 
veșteniile, vremea aratului a sosit, 
der pâte-se? Afară plâuă, pământu-i 
plin de apă, pănă să se sbicescă tre
ime măcar dâuă săptămâni, der nu-i 
nutreț la boi, nu-s bucate ’n casă, 
nu-i grăsime ’n pod și nu-i sănătate 
în âse. Ce m’oiu sci face? Batăr pe 
Pavel de nu l’ar fi dus în focuita ai 
de cătuniă, ar fi muncit, că-i tare și 
îndemnos la lucru, ar fi făcut el și 
pentru mine, der așa?...? Eu boleac, 
boresa boleacă, Susănica — mică 
cum e — trebue să grijăscă de noi, 
se ne facă câte-o lecă de mâncare, 
der ce să ne facă? Că din o lăcă de 
fasole și din câte-va mierțe de ba- 
raboi înainte nimic n’aveam. Nici

tu curechiu, nici tu lapte, nici brânză, 
nici porc afumat, ba nici bucate, nu
mai ca de sămență. Să ne fiă buca
tele pe două săptămâni, mai mult 
nu cred. Atunci ce m’oiu face? Dâr 
la vite ce să dau? Vai, vai....  încă
pănă ține postul mâncăm nu mân
căm, der va veni dulcele, sunt aci 
sfintele Pasci, cu ce amarul ni-om 
sci îndulci ? Că boleci, cum suntem 
dor câte-o lecă de mâncărușă bună 
de dulce tot am mânca, dâr de unde?

Așa se gândia badea Grigore 
stând răcjimat de car. De-odată-i veni 
un gând și se însenină o lâcă. Apoi 
îșl luă furca cea de fier în mână și, 
purtându-o drept băț, eși încetinel 
din șură și liocăi prin cea tină, în
cet încet pănă la popa.

— „Bună (jiua, domnule pă
rinte !“

— „Să trăesci, bade Grigore, 
treci de șec}I“-

— „Șadă binele și sănătatea, 
domnule părinte, der n’am venit să

șed, am venit să mă jeluesc, ce amarul 
m’oiu tace, că a ajuns năcasul de
asupra mea, și nu-1 pot urni, ori cât 
îmi sfărâm capul ?“

— „D’apoi cum, bade Grigore, 
tot bolesc!?“

— „Bolesc, d-le părinte, bolesc 
și eu și boresa; Pavel e în cătane și 
noi aci ne prăpădim de bâlă și de 
necasurl. Nutrețul vitelor s’a gătat 
amu le hămisesc cu fomea, numai 
nisce ogrinjî răi, ce-au rămas dela 
vitele vecinilor, le dau, der și aceia-s 
pe gătate. Apoi nici noi căsenii n’a- 
vem mai nimic de rendul gurii. Bu
cate am avut puține, cu focuita asta 
de bâlă am mai și vândut din ele; 
porcul de Crăciun l’au dus pentru 
dare jucuțăul, că dec’am bolit n’am 
putut face bani la termin; mai pe 
scurt (jia, suntem mai înglodați în 
năcas, decât carul în mol. Inveță-me 
ce amarul meu m’oi sci face?“

— „D’apoi cu d-ta-i rău, bade 
Grigore, fără Dumnecjeu e bun și

Folosul băncilor.
E Vineri diminâța, în Vinerea 

Floriilor. Afară plâuă, der plâuă de 
Luni de cătră cjiuâ, și acum e Vi
neri și plâia nu mai înceteză; par’- 
c’ar fi perirea lumei.

Badea Grigore stă îngândurat 
în șură, răcjimat de car. Cine har fi 
văcjut, ar fi gândit, că se uită la 
oblonul grajdului, în care doi boi 
bătrâni și slabi rod nisce ogriDji. 
Der nu se uita acolo; nu se uita ni- 
căiri, sta cu ochii pironiți și se gân- 
dia la vremile cele rele, ce l’au 
ajuns.

Hm! hm! se gândia el, ce vremi 
rele! Acu-i anul pe asta vreme po
dul grajdului era plin de fân, po
dul șurei plin de otavă, afară mai 
aveam doi pupi de turgeni, în po
dul casei era o slănină mare neîn-
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Călătoria Țarului și a Țarinei. In 
fine părechea imperială rusescă se 
află pe pământ engles. Majestățile 
Lor sosiră alaltăerî sera la 8 âre în 
Balmoral, unde fură întâmpinate la 
portalul castelului de cătră Regina 
Victoria a Angliei. Era chiar <Țiua> 
în care Regina îșl serbă domnia cea 
mai lungă, de care face amintire 
istoria Angliei. Cu acâstă ocasiune 
ea primi felicitări din tote părțile. 
Majestățile Lor rusesc! fură printre 
cele dintâiii persâne, cari îi presen- 
tară Reginei felicitările lor. Din causa 
plouei Majestățile lor au fost împie
decate de-a părăsi castelul. Din Pa
ris se depeșâză, că Țarul a aprobat 
programul șederii sale la Paris și 
serbările, ce se vor da în ondrea sa. 
Majestățile Lor rusesc! vor sta în 
Francia dela 5 pană la 9 Octomvre. 
O singură adăogare s’a făcut în pro
gram, aceea, că Țarul va asista la 
punerea primei pietre a marelui pod 
al esposiției dela 1900, care se va 
chema podul Alexandru al IlI-lea. 
Revista trupelor se va face în lagă
rul Chalons, în ultima cji a petrecerei 
Majestăților Lor în Francia.

*
Reyoluțiaîn Macedonia. Se anunță 

din Constantinopol „Corespondenței 
Politice11, că situația in Macedonia cen
trală și meridională s'a înrăutățit. In ul
timele (Ț'6 4 bande venind din Te- 
salia, au trecut granița și mai în 
fiă-care <Ți s'au dat lupte, în cea mai 
mare parte defavorabile insurgenți
lor. Valiul din Salonic a cerut aju
tor, și se asigură, că opt batalione, ve
nind din Creta, vor sosi în curând 
la Salonic. Mai departe se anunță, 
că autoritățile din Elassua au pro
cedat la numărose arestări; după ra
porturile turcesc! s’a confiscat o can
titate mare de arme și de munițiuni 
în biserica armenească din Kaskioes. 
Turcii au arestat mai mulț! notabili 
la Elassua, Sau.arini și Kazani, ca 
complici ai mișcărei macedonene. 
Scirî sigure anunță distrugerea unei 
bande de insurgenți la Valeta, în 
vilaietul Monastir. Șeful și câți-va 
insurgenți au fost omorîțl. Restul 
bandei a fost dus la Monastir și la 
Koritza.

*
Din Serbia nu sosesc sciri prea 

liniștitâre. In internul țerei se însce- 
neză necontenit tarburărl, cfl de di 
aud! de furturi și omoruri comise 
de bande tâlhăresc!. Alaltăerî nâpte 
o bandă de jăfuitorî a asaltat casa 
comunală din Grabovce, și a dus cu 
sine o sumă însemnată de bani, pre
cum și multe acte de valore. Stu- 
denți din Montenegro cutrieră în- 
tregă țera, provocând scandale și 
atentate contra ordinei și disciplinei. 

La tâte acestea se mai adauge și 
faptul, că Serbia în continuu se află 
în lipsă de bani. Astfel ministrul de 
finance sârbesc ârășl a fost silit se 
împrumute ddele trecute 200.000 
franci dela direcțiunea loteriilor de 
stat, pentru-ce este aprig atacat din 
partea oposiției.

La visita monarchului austriac în 
România.

Bucuresci, 24 Septemvre 1896.
Eri s6ră, la orele 6, au sosit în capi

tală M. S. regele Carol și A. S. R. prin
cipele Ferdinand. Suveranul a fost întâm
pinat la gară de personele oficiale. M. S 
Regele împreună cu prinoipele moștenitor, 
au mers apoi sâ visiteze lucrările de în- 
frumsețare ce se fac în capitală și la pala
tul Cotrocenl pentru primirea monarchului 
austriao.

*
„Monitorul Oficialu de a<jî publică un 

decret regal, prin care se deschide un nou 
credit de 145.000 lei, spre a plăti cheltue- 
lile necesare la deoorarea capitalei Buou- 
resol și la alte luorărl de recepțiune, ce se 
pregătesc la intrarea în capitală a M. S. 
împăratului Franoisc Iosif.

*
Suita M. S. Regelui Carol, cu ocasia 

sosirei împăratului austriac, se va compune 
din: generalii Pastia, Candiano-Popesou, 
Băiooianu, Borănescu și Brătianu; apoi co- 
Ionelii Boteanu, Orăiniceanu, Hârjău, Năs
turel, Mareș, Stroescu și Beller; din 9 Io- 
ootenențl-colonell, 8 majori și 9 căpitani.

*
„Fpocau anunță, că baronul Gorup, 

șeful poliției secrete din Viena, însoțit de 
agenții secreți Dobey și Choel, eu sosit în 
Bucuresci.

*
D-l general Berendei, comandantul 

corpului I de armată, care împreună cu d-l 
oolonel N. Tătărescu va întâmpina pe M. 
S. împăratul Francisa Iosif la Turnu-Seve- 
rin, și ’i va presinta raportul trupelor, va 
fi numit adjutant al împăratului pe par
cursul drumului de fer dela Severin și pănă 
la Craiova.

*
Cursurile tuturor scblelor secundare 

și primare din capitală vor fi suspendate 
în dilel0 de 16 și 17 Septemvre v. când 
M. S. împăratul Franoisc Iosil va fi ospele 
cuții regale române.

Comandantul corpului II de armată a 
luat disposițiile următore: Pentru primirea 
M. S. împăratului Austro-Ungariei, d-nii 
oficerl din reservă sunt invitați, ca în diua 
de 16 Septemvre 1896, sâ se gătescă în 
ținută de oeremonie în curtea palatului re
gal din Bucuresol. In diua de 17 Septem
vre 1896, toți acești domni oficerl sunt ru
gați a se afla îu ținută de ceremonie, la 
orele 8 dimineța, pe platoul dela Cotrocenl. 

D-nii oficerl-generall și colonelii vor fi că
lări, cei din urmă cu pantalonii în oisme. 
Ofioerii călări vor lua parte în stat-majo- 
rul ce va însoți pe Majestățile Lor în tim
pul revistei și a defilărei. D-nii oficerl sus 
numiți, oarl iau parte la acâstă primire și 
revistă, vor încunoBoiința comandamentul 
corpului II de armată cu 48 ore înainte.

Dela curtea regală română.
Dumineoa treoută, 8 Septemvre v. 

fi’nd Hramul bisericei DomnescI din Buș
teni, MM. LL. Regele și Regina, însoțiți 
de A. S. R. Ducele de Saxa-Coburg și 
Gotha, preoum și de AA. LL. RR. Prin
cipele și Principesa României, și urmați de 
suite, au mers în trăsuri dela Sinaia la 
Bușteni, pentru a asista la servioiul religios 
oficiat de archimandritul Dionisie, starițul 
mănăstirei Predeal, și preotul bisericei 
DomnescI,

Pe drumul ce duce dela intrarea în 
comună, și pănă la biserică, numerose ar
curi de triumf erau ridicate, âr casele erau 
frumos împodobite ou drapele și verdâță.

La intrarea în biserică, Majestățile 
Lor au fost întâmpinate de arohimandritul 
Dionisie, oare a prasentat Sânta cruce și 
evanghelia. Corul, compus din copii scolei, 
a oântat în timpul liturghiei.

La acestă ceremonie religiosă au ssis- 
tat: d-l D. Sturdza, președintele oensiliului 
de miniștri; d-na și d-l E. Stătescu, minis
tru de justiție; d-l Ion Kalinderu; starițul 
mănăstirei Sinaia ; oficierii batalionului 3 
vânători, precum și alte persons de distinc
tions, enoriașii și poporemi bisericei. La 
sfîrșitul servioiului divin, arohimandritul 
Dionisie a rostit o frumosă cuvântare.

In urmă Majestățile Lor, luând ana- 
fora, au eșit din biserică în curtea ei, care 
era frumos împodobită. Aci număroșl ță
rani, în haine de sărbătdre, erau așe4&țl la 
mese întinse, prin îngrijirea administrației 
domeniilor Coronei, și cari primiră pe Ma
jestățile Lor cu strigăte de ura! și cărora 
MM. LL. le au adresat ouvinte bine- 
voitore.

De aci Majestățile Lor S’au dus la 
locuința preotului, unde Li-s’a presentat de 
cătră d-l I. Kalenderu, administratorul do
meniilor Coronei, filantropa d-nă dr. Tur- 
nescu, cu care Majestățile Lor au binevoit 
a Se întreține.

In urmă Majestățile Lor, luându-Șl 
rămas bun, S’au îndreptat oăiră soâlă, oare 
era frumos împodobită cu verdeță, stegari 
și lăicere. In laturile drumului fiind așter
nute multe frumose țesături naționale, Ma
jestățile Lor S’au oprit spre a le vedea ou 
atențiune, cumpărând mai multe buoățl.

Majestățile Lor, ajungând la scolă, au 
fost întâmpinați de profesorul și profesâra 
soblei, oarl au coudus pe Majestățile Lor 
în sala mare unde, la întrare, au fost pri
miți de corul scdlei ou imnul național ; aci 
M. S. Regina a bine-voit a eseouta pe orgă 
o cantată religiosă, care a produs în pu

blicul present o profundă impresie de ad
mirație și venerație pentru prea iubita lor 
Regină.

Apoi Majestățile Lor au treout în oan- 
oelaria școlei, unde au bine-voit a semna 
numele Lor în registrul oe Li-S’a presentat, 
ca amintire despre acâstă serbare.

In acel timp afară, în ourte, prin- 
cjendu-se o horă mare, Majestățile Lor au 
bine-voit a privi ou drag la dănțuitori, dând 
deslușiri asupra portului și danțurilor na
ționale Alteței Sale Regale Duoelui de 
Saxa-Coburg și Gotha, oare era încântat 
de prilegiul, care I-s’a presentat de a vede 
jucându-se danțurile nostre naționale.

Majestățile Lor, mulțămind învățăto
rului și învățătbrei pentru zelul oe au des
fășurat și pentru buna întreținere și con
ducere a școlei, au părăsit’o în uralele en- 
tasiaste ale mulțimei, suindu-Se în trăsură 
pentru a Se reîntârce la Sinaia, unde au 
ajuns la orele liy2 a- m-

La mortea artistului Millo.
Marția treoută a răposat în Bucuresol 

veteranul artist român Mateiu Millo. El 
s’a născut la 1804 în oomuna SpătărescI 
din județul Suoâva, și a fost fiiul spăta
rului Vasile Millo și al Zamfiriței născ. 
Prăjeseu.

Alalta-erl la orele 2*/2 s’a făout în
mormântarea rămășițelor pământescl ale 
regretatului Mateiu Millo. Cortegiul era 
urmat de d-nii Mateiu Millo, fost primar la 
Fălticeni, și Eugen Millo, veri ai defunc
tului, precum și de un mare număr de ar
tiști, prieteni și admiratori ai regretatului 
artist. Rămășițele pământescl ale defuno- 
tului au fost îngropate în cimiteriul Bellu.

D-l St. Velesou, profesor de decla
mație la conservatorul din Bucuresci, a 
rostit următorul discurs la înmormântarea 
regretatului Millo, decanul artiștilor noștri 
dramatici:

Domnilor!
Progresul în sciințe, litere și arte, 

său, și mai bine, civilisațiunea nemurilor 
este produsul munoii inteleotuale a genera- 
țiunilor oe s’a succedat; civilisațiunea este 
oapitalul aglomerat de activitate, de talen
tele, de energiile tuturor. Millo a fost o 
inteligență alesă, unul dintre talentele rare 
ce au ilustrat scena năstră. El a adus par
tea sa de muncă în mișcarea artelor în țeră, 
căci el faoe trăsura de unire între cele 
dintâiu încercări ale scenei românescl și 
școla modernă.

Millo este propagatorul sorierilor tea
trale ale iubitului și regretatului poet Aleo- 
sandri. Millo, der, este o figură importantă 
în istoria teatrului național.

Cine scie, vai! dâcă viitorimea, acum, 
după ce cortina a oădut, nu va aduce 
aceeași răsplată ingrată talentului lui Millo, 
oine soiă dâcă nepăsarea curentului egoist 
al oportunismului nu va lăsa uitărei me
moria sa ca și pe aceea a lui Costache 
Mihăiieanu, Costaohe Caragiali, Amailia 
Cronibace, Maria Constantinescu, Ralița 
Mihăileanu, Ion Gestian, Theodor Theodo- 
rim, Oostache Dimitriade, Mihail Pascaly, 
Grigore Manolesou și alții.

Numele tuturor luptătorilor, a apos-

pe omul de omenia îl scote din ne- 
cas. Uite, bade Grigore, dumitale 
nu-ți rămân de-ocamdată numai ddue 
căi, pe cari se eș! din năcas: ori să 
vimji ceva, or! se iai bani împru
mut, că fără bani dumniata din ne- 
cas nu poți eși“.

— „Așa m’am gândit și eu, d-le 
părinte ; der ce se vând ? Vaca-i slabă, 
puțin ași căpăta pe ea, nici atâta cu 
cât să-mi cumpăr fân la boi, că și 
vitele cele bune sunt ieftine, d’apoi 
ale mele, că-i numai pielea pe os? 
Ași vinde o moină, der de o vend 
nu o mai am, și ce-a cțice Pavel, 
dând a veni din cătane și a afla, că 
din puțina moșiă, ce-o aveam, am 
vândut un loc!11

— „Atunci, bade Grigore, nu-ți 
rămâne alta, decât să iai bani îm
prumut. Uite, s’a făcut o bancă de 
bani la 6raș și dă bani la âmenii 
de omeniă ca se se ajute. Dumniata 
încă-i căpăta, ți-oiu tace eu scrisă re. 
Er după o sută trebue să plătesel 

pe an 10 fl. camătă. De socoți, eu 
îți fac scrisorile, mâne am și eu de 
mers la oraș și te iau cu mine ’n 
căruță și mâne seră esci cu bani“.

— „Dumnefleu te țină, domnule 
părinte, și-ți dee Dumnecjeu sănă
tate m’oiu duce să mă înțeleg și cu 
boresă, jși-oiu veni și ți-oiu spune 
cum ne am hotărît“.

Badea Grigorie eși dela preotul 
mai puțin îngândurat, decât cum 
întrase. Voiu lua o sută împrumut 
4icea el, din ea mi-oiu acoperi nă- 
casurile, mi-oifi cumpăra nutreț la 
vite și bucate și de dulce ’n casă. 
Apoi voiu ține bine boii și colo la 
Sân-Petru i-oiu vinde și din ei voiu 
rupe suta, ce voiu băga-o la bancă, 
er din ce mi-a rămâne, voiu mai 
cumpăra o vacă, lângă care o am 
să nu rămân cu jugul de tot jos.

Așa se gândia el, mergând dela 
popa ață acasă pe mijlocul drumului 
și nici nu băga de semă, că pe lângă 
el trecu repede ca o porumbiță ’n 

sbor tata popii, Anica, cu o merin- 
dare mare albă plină de ceva și 
intră în casă la el înainte de-a 
ajunge el, ba pănă se ajungă el 
acasă, ea și eșise și îl întâlni în 
drum. Vec|i, că el era bătrân și bo- 
lec și năcăjit, er ea era ca o po
rumbiță de tinerică și de ușurică. 
Când întră în casă îșl află boresa 
șe4end între perini și mâncând la 
un ou de prescură, er pe Susănica 
o află cu o jumătate de prescură în 
mână. Ele mâncau lăcomâse, ca omul 
flămânzit, și erau prea fericite, că 
pot băga în gura lor o bucătură bună, 
cum dela Crăciun nu mai mâncase.

— „ Voi ce mai faceți?“ întrebă 
badea Grigore, intrând în casă și fă- 
cându-și palma punte de-asupra ochi
lor, ca să pâtă zări mai bine.

— „Facem bine, tată“, răspunse 
Susana, „că mâncăm prescuri; hai 
mancă și dumniata, că ni-a adus dom- 
nișăra popii vre-o opt prescuri mân
dre și mail*.

— „Dumne4eu se-i dâe bine și 
sănătate, dragile mele, că și bolec și 
năcăjit, cum sunt, nu mi-se mai fă
cea la mălaiul gol, deră o lecuță de 
prescură sfințită nu 4i°, că n’oiu 
îmbuca11.

Și-și rupse badea Grigore un ou 
de prescură, și îmbucă lacom odată 
din el, dâr numai odată, că venin- 
du-i în minte vitele cele hămisite de 
fâme, nu-i mai mergea nici prescura 
cea sfințită pe gruma4l-

— «Der de ce numâncl, tă- 
tucă?11 întrebă Susănica.

— „Ce te-a apucat er, de nu 
mai îmbuci?11 întrebă și lelea Todora, 
din pat, boresa badii Grigore.

— „Nu merge, dragile mele, nu 
merge pe gruma4î nici se fiă pască 
dela Pasci, că fâme-ml e, și bună-i 
și sfânta prescură, cât și cu ochii 
ae-o mănânci, der când me gândesc 
la amărîtele ale de vite, ce stau le
gate în grajd la iesle, numai cu 
ogrinji dinainte, mi-se rupe inima. 
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Iilor calturei nu se înscriu totdâuna pe pa
ginile nemuririi; antichitatea nu ne-a trans
mis nici un nume dintre ale celor trei sute 
de eroi, cari câcjură pentru patrie la Ther
mopile, dâr totuși memoria glorioși a acelei 
falange a străbătut vecurile și a smuls ad
mirația omenirei întregi.

Millo este și el unul dintre soldații 
falangei apostolatului cultural prin artă. 
Dâr legile nestrămutate ale firei au 4’s 
omului de talent: îți dau arme, luptă; 
te-am înzestrat cu un dar, luptă, contribue 
la oultura omenirei, trăește din entusiasm 
și vise, luptă pe câmpul nesfârșit al lu
minai, mergi, alârgă oătră nemurire.

Nemurirea! Câte-va flori, o amintire 
ce se șterge 4' ou 41 apoi uitarea... Ui
tarea! — Etă răsplata artistului. A că4ut 
cortina, totul s’a sfârșit, Dâr Millo, me
moria sa va mai trăi printre camara4ii 
săi. Depunând aoestă cunună pe mormân
tul tău, îți 4ioem: luptător din falangele 
apostolatului culturei naționale, memoria 
ta va fi neștersă dintre noi!

Nesțjunsele învățătorilor.
De pe Valea Almașuini 1 Sept. 1896.

On. Reclaoțiune! Un bărbat iubitor de 
șoâlă, din tractul Făgetului, într’unul din 
numerii trecuțl de Dumineoă ai prețuitei 
„Gazete" a arătat calea, pe care purce- 
4ând am putea ajunge în scurtă vreme a 
avea un număr de ajuns de învățători ca
lificați, pe cari avându-i multe șeole române 
s’ar deștepta din amorțelă, ar înoepe la 
muncă cu zelul albinei și ar croi națiunei 
un viitor mai fericit.

Insă, după a mea părere, a-ne câștiga 
învățători mulțl, ca să ne fiă șoolele scu
tite de pericolul, ce le amenință, nu este 
destul, căci înzadar va avea un car rdte 
bune, nouă, dâcă acelea sunt Împiedecate 
prin bețe, că tot nu se vor învârti, ci nu
mai vor fi trase, întocmai oa sania după 
vite. Ba pe pământul fără zăpadă numai 
tare cu greu vor putea fi trase.

Așa dâră, dâcă voim oa noua âste ro- 
mânescă, învățătorimea nâstră să nu se tot 
împiedece în mersul ei, trebue a-i scâte 
bețele din rote, a-i lua din cule tot ce ar 
putea împiedeca în ajungerea scopului. Și 
piedecele acestea sunt forte multe la nu
măr, ba ce i mai mult, pe unele ni-le oau- 
seză chiar legile statului, căol legislatorii 
noștri nu-șl bat capul îndestul cu aceea, 
că cutare lege, după ce va întră în vigore, 
pute-se-va eseouta, ori ba?

Așa este legea din 1891 art. 43, re
feritor la pensiunea învățătorescă. Acest 
articul de lege prescrie, că fiă-care părinte 
cu copil" de școlă e dator a plăti anual la 
fondul de pensiune al învățătorilor, o taxă 
de 15 cr. Și oâte ocări și înjurături nu 
aude bietul învățător din partea poporului 
pentru ei ? Pe câți nu-i aude strigând: 
Pentru ce să plătim noi pensiune învăță
torului? Plătescă-și-o el, etc. măcar că în
vățătorul nu portă vina pentru acâstă sar
cină a poporului.

A doua piedecă e dotațiunea slabă. 
Căci ce sunt 83 cr. plată pe 4* din 300 fi
la an pentru un om inteligent? Din ei 

trebue să se susțină pe el, familia de multe 
ori" oonstatâre din 6—8 membri, să-și crâs- 
că copiii la școlă, să-și plătescă darea a- 
nuală, medicul în oas de bâlă, taxa la fon
dul de pensiune etc... etc... Apoi dâcă luăm 
în oonsiderare și împrejurarea, oă acest sa
lar îl capătă de multe ori fârte neregulat, 
ne vom oonvinge, că acâstă piedecă e una 
dintre cele mai mari în oalea progresului, 
făcând pe ori care tinăr mai talentat să se 
ferâscă pe cât se pote de a-șl alege acâstă 
oarieră de suferințe. Tși alege o carieră, 
pe care pote păși cu mai puține conoșcințe 
pote și cu tote aoestea având un salar mai 
bun, regulat și fără de a au4i pentru mun- 
oa sa atâtea înjurături.

E drept, că § 7 al Art. de lege 
XXVII, din 1893 dispune, că învățătorului 
e dator susținătorul școlei a-i solvi salariul 
regulat, lunar său în rate trei-lunare anti
cipative; ou tote acestea în forte multe 
cașuri nu ’i se solvesce nici oând ar fi să 
primăscă a 2-a și a 3-a rată. Și asta se 
întâmplă din oausa sărăciei poporului. De 
cumva alârgă după ajutor la oficiile civile 
atunci erășl ’șl .aprinde însuși pae pe cap 
și nu are pace cu poporul.

Eu 4ic, oă pănă când nu se va regula 
din partea celor oompetențl modul de a 
scâte și solvi salariu îuvățătoresc, pănă când 
nu vor fi renumărațl mai bine învățătorii 
pentru munca lor, pănă atunci tinerii noștri 
nu se vor prea însufleți cariera dăecălâsoă 
nu, căci văd, că pânea învățătorului e de 
tot sâoă și amară.

Al treilea neajuns mare e, că nu avem 
pragmatica de servițiu. Și ne fiind acesta, 
multe senate școlare parochiale îșl greșeso 
prșul când judecă în căușele disciplinări 
ale învățătorilor. Eu sunt amicul aoelei pă
reri, oa să se ia din mâna senatelor șco
lare parochiale dreptul de-a judeoa asupra 
învățătorilor în oausa disciplinărei, pentru- 
oă în cele mai multe loourl singurul om 
inteligent în senat e ,preotul. Ceilalți a- 
prope, toți sunt omeni, cari cugetă, că „de 
nu ne va plăcea învățătorul, (pentru-oă ne 
silesoe să-i plătim salariul etc.) îl vom des
titui, oăol la noi e puterea". De cumva în- 
vățătoriul o duce rău ou preotul, cine soie 
pentru ce, ori pote chiar numai pentru 
vr o causă personală, atunol îndată e în 
pericul de-a pute fi destituit. Acâsta taie 
adeno în auctoritatea învățătorului și tÎDă- 
ru), care ar îmbrățișa din inimă acâstă oa
rieră se înstrăineză de ea, vă4end suferin
țele altorâ; — un neajuns acesta, pe oare 
autoritățile nâstre bisericessl s’ar putea de- 
lătura.

Deoi îngrigiasoă-să mai marii noștri 
bisericesol ca să ni-să mai îmbunățățescă 
starea, să ridice va4a diplomei învățătorescl 
la looul ce i-se cuvine, să delăture pie- 
decile, oe ne stau în calea progresului; cu 
alte cuvinte : să părăsim oalea oea veche 
și să ne întogmim și noi ale nostre pe o 
cale nouă mai oorespun4ătâre scopului și 
atunci tinerii noșrri nu șe va feri de aoestă 
carieră. Un învățător.

Producținne poporală.
Țăra-Oltului, Septemvre 1896.

St. D-le Redactor ! Despre produoțiu- 
nea teatrală împreunată cu deolamărl și 
urmată de dans a tinerimei studiose din 
oomuna Colun, corn. Făgărașului, ținută în 
30 August n. o. Vă rog să-mi îugăduiți 
nițel spațiu în oolânele iubitei nâstre „Ga
zete" pentru o scurtă dare de sămă.

Produoțiunea s’a început la 8 âresâra 
cu dialogul: „Negustorul și nărodul“, de 
Anton Pan, predat de Nio. Suma, pedagog 
anul III (negustor) și Nio. Ticaciu stud, de 
olasa VI gimn. (nărod), oare a fost cu suc
ces predat; ou deosebire d-1 Ticaciu și-a 
interpretat bine rolul de nărod.

După acest dialog a urmat: „Epistola 
mea", scene din viâța militară, predată de 
d-1 loan Vintilă, pedagog an. III, care inoă 
a produs mult haz în publioul asoultător.

„Pisioa" comediă într’un act de T. 
Alexi, înfățișată astfel: Toma plugar bo
gat (d-1 N. Ticaciu), Ilina fiica sa (d-ra Ana 
Tioaoiu), Gavrilă tînăr plugar bogat (d-1 I. 
Giurca student de cl. IV gimn.), Leonte 
învățător (d-1 N. Suma ped. a 111), Nioula 
plugar (d-1 N. Dumitru pe a. II), Baba 
Safta, preschimbată în bărbat (d-1 Aurel 
Barbu, stud, de cl. IV gimn.) și o servi- 
tore, — încă a fost cu succes predată. 
Bine șbau juoat rolurile mai ales Toma 
plugar bogat, Ilina, Gavrilă și Baba Safta.

După aoâsta a urmat alt dialog : „în
vățătorul cel bătrân și cel noviț" de Iaoob 
Murășianu predat de d nii Ioan Vintilă 
(înv. bătrân) și Nic. Suma (noviț), care încă 
a sucoes pe deplin.

„Tatăl și fiiul", dialog predat de d-nii 
Nicolau Tioaoiu (tatăl) și I. Giurca (fiiul) 
asemenea a sucoes pe deplin.

După acestea a urmat: „Noroc în 
casă", oomediă într’un act de Truioă, în 
persânele: Mitru eoonom (d-1 N. Tioaciu), 
Petru, fiiul său (d-1 N. Suma) și Maria, 
fată orfană în casa lui Mitru (d-șora M. 
Giurca), oarl toți și-au juoat bine rolurile.

In sfîrșit s’a predat: „Rasirul din Pa
ris", de cătră d-nii I. Vintilă (rasir) și Nic. 
Suma (mușteriu), oare a produs atâta ris 
și voiă bună în public, încât credeai, că 
nu mai înoetâză.

Tinerii diletanțl au fost călduros a- 
plaudațl după fiă-care punot din program, 
4r la punctul din urmă aplausele credeai, 
că nu mai înoetâză. După produoțiunl a ur
mat și o petrecere ou joo, la oare tinerimea 
șl-a petrecut până în dalbele 40rI-

Deși petrecerea a avut un caracter 
mai mult looal, totuși am vă4ut și oâțl-va 
ospețl străini, între cari pe d-1 Gordesou 
dela Foventea, not oero. G. Vasu, Bene- 
dioti, I. Pop David ș, a. Petreoerea a avut 
un succes mai mult moral, decât material, 
așa că tinerii diletanțl aii trebuit să mai 
jertfâscă dela sine pe lângă timp chiar și 
parale, pentru acoperirna unor spese. Ou 
tote acestea sperâză, că lă vara viitore vor 
afla un sprij’n mai oălduros și material din 
partea inteligenței din jur.

La buna reușită a petrecerei a contri. 
buit mult și bătrânul Tioaoiu, apoi învăț. 
I. Giuroa, primarul Stoioa, ooleot. I. Suma, 
N. Giuroa ș. a.

Fiă, oa astfel de petreceri să se țină 
pretutindenea, pe unde se află tinerime 
studiâse într’un număr mai îneămnat, oa 
așa și poporului să i-se pâtă da ooasiune 
bine-veuită pentru aprețiarea îuvățăturei șl 
oulturei nâstre naționale.

Corespondentul.

SOIRILE ȘILEI.
— 13 (25) Septemvre.

Maghiarisărî de nume, piarul ofioial 
maghiar „Budapesti Kozlony" în numărul 
său de alaltăerl publică următorele date 
statistioe de maghiarisare a numelor: In 
jumătatea primă a anului 1896 și-au ma- 
ghiarisat numele 683 persone, dintre cari 
după oonfesiune: 426 sunt israelițl, 200 
rom. oat. 34 reformați, și 23 gr. catolici. 
Cu ocasiunea acâsta, reamintind ordinațiu- 
nile mai reoente ale miniștrilor ungari, oa 
funcționarii lor subalterni să-și maghiari- 
seze numele, aflăm ou scop a publioa nu
mele acelor rătăoițl Români, aparținători 
corpului funcționarilor dela gara Aradului, 
oarl și-au maghiarisat numele. Etă-i: Ge
orge Hamzea în „Hunyadi"; Todor Mariș 
în „Marosi"; Ștefan Mare în „Mârki" ; 
Ștefan Nica în „Nagy“ ; George Pascu în 
„ Puskas"; Ștefan Preoup în „Balogu ; Ște
fan Pascuț în „Vâradi" ; și Mirou Rusu în 
„Orosz".

— o—
Un Român premiat de o societate 

literară francesă. „La sooiâtâ poui" l'im- 
pression des vieux textes franpais" din Pa
ris a premiat de curând o luorarea a d-lui 
Ovidiu Densușianu, lioențiat al facultăței de 
litere din Iași și diplomat al „Șoolei des 
Hautes Etudes“ din Paris. Subieotul luoră- 
rei premiate e o branșă din ciclul legen
delor Narboneze și portă titlul „La prise 
de Cordres". Reoensiunea a fost făcută 
de d-1 Gaston Paris, membru al Academiei 
francese, care s’a pronunțat în mod forte 
elogios asupra lucrărei d-lui Densușianu. 
Pe lângă premiul de 1000 de franci, sooie- 
tatea a hotărât să tipăresoă pe spesele sale 
luorarea d-lui Densușianu. Felicităm și noi 
pe d-i Densușianu pentru succesul său, 
care numai laudă pote aduoe românismu
lui din partea străinătății.

—o—
Școlă „milenară" îu Bran. Ministrul 

unguresc de oulte și instrucțiune publioă 
s’a „milostivit" din punga altora să facă 
și în Bran o șcâlă ungurâsoă de stat, mă- 
oarcă afară de câțl-va slujbași nu se află 
în tot Brannl pioior de Ungur. Șcâla a 
fost deschisă în 15 Septemvre n. c. Ou 
ocasiunea acâsta pe castelul Branului s’au 
arborat stâgurl unguresol, măcaroă castelul 
stă sub administrația Sașilor din Brașov. 
In biserica romano-catolică s’a oficiat ser
viciul divin, oare s’a început ou „Szo-

Joiana, din mică ce-i, din firea ei, 
amu, după ce a rămas numai pielea 
pe 6se, par’că-i capră, nu vacă. Su- 
rana, mare cum e cât o cămilă și 
sură ca ursul, amu, de când hămi- 
sesce, ai jura că-i urs dela comedia, 
flocos, hîd, plin de năcas, de să nu 
te uiți la el; Păun, din firea lui nu 
era gras, er amu-i ca gardul, ’i se 
ved săracul căstele, ca la caii cei ji
dovesc!. Mi-se rupe inima când îi 
ved, și io, bolec, nu le pot câștiga 
hrană! Vai și de vită, când cade în 
mâna unui om bolec și slăbănog"...

— „Tată", — îl întrerupse Su- 
sănica — „ia uită cine intră pe părtă 
cu o legătură de tușlen! în spate? 
Uite, după el altul, cu o legătură 
mare de fen în spate; 6re ce vreu? 
merg se ved. „Și cu aceste Susănica 
se repede pe ușă afară, se vadă, cine-s, 
că nu li-se vedea fața, fiind cu le
găturile de nutreț în cap și fiind-că 
ploua ca din cofă, pășiau bărbătesce 
cătră șură.

Intr’o minută ea se întorse și 
spuse: „tată, părintele ni-a trimis pen
tru vite o legătură mare de turjen! 
prin slugă și o legătură mare de 
fen bun prin crâsnicul".

— „Du-te, mândră, și le spune 
că-i mulțămescU cjise badea Grigore 
și-și lăsă cotele pe mesă și rupse în
tr’un plâns cu suspin ca de copil 
mic; și plângea și lelea Todora, și 
vecjendu-i plângând, rupse a plânge 
și Susănica. Toți plângeau de bu- 
curiă, că s’a aflat un suflet așa de 
îndurător pentru ei. După ce îșl mai 
descărcă badea Grigore sufletul, se 
sculă oblu în piciore și cj.iae : „Dămne 
mulțămescuți și dă vieță și sănă
tate părintelui nostru, că-i popă și 
creștin ca nime în lume. De nu era 
el, mă prăpădiam de necas. Apără-1 
Dămne de rele și de supărări, pre
cum el mă apără pe mine și casa 
mea și vituțele mele!"

După un restimp începu lelea 
Todora din pat: „Ore, măi bărbate, 

cum vine părintele de ne trimite așa 
de-odată hrană și nouă și la vitu
țele năstre? Cine să-i fi spus de nă- 
casul, ce a dat peste capul nostru?"

— „Pici că cine? Ptă eu! Nu 
te dore — nu te legi! Când esci în 
rău și ’n năcas, puțini sunt cari îșl 
aduc aminte de tine; când esci în 
bine, toți îți sunt cumetri și cuscrii 
și prietini buni. M’am dus, muere, 
îngândurat de acasă, să aflu pe cine
va să mă scdtă din năcas, că la noi 
nime nu mai vine de când bolim și 
ne merge rău. Amu n’avem nici cus
crii, nici cumetri, nici prietini, sun
tem ca Iov din căzaniă. Der unde 
să dau de omeni? Afară ploua de 
cura, suflet de om nu văcjui p’afară, 
toți erau prin case ori pe la cea 
secretă de prepănață. Acolo, în pu- 
tărea aceea, nu m’am dus, că și afară 
mă înădușesc, d’apoi în putorea Ji
danului? M’am gândit să merg ață la 
popa să-i spun năcasul ce ne pasce 
și să-l rog de un sfat bun, că d’aceea 

ni-i’a trimis Dumnecjeu părinte. Și 
m’am dus. Și i-am spus din fir în 
păr năcasul ce ne pasce, i-am spus) 
că bolim, că ni-se gată bucatele, că 
nutrețul ni-s’a ciuntat de mult și vi
tele stau să moră de fdme; i-am 
spus, că nici porc de Crăciun nu am 
avut, că ni-l’a dus jucuțăul pentru 
dare, și 'l’am rugat de sfat. Și scii 
ce a d-1 părinte?... domnialui a 
4is așa, că ori să vindem o moină, 
ori să luăm dela bancă din oraș o 
sută de bani împrumut, să ne scă
păm din năcas"....

— „Vai de mine și de mine, Gri
gore, să luăm noi bani împrumut și 
neam de neamul nostru nu a luat! 
Ne-ar mânca rușinea satului! D’apoi 
camăta cea mare? Ce-ar și 4ice bie
tul Pavel, când ne-ar afla înglodați 
în datorii?"

— „Da când ne-ar afla numai 
cu trei moine, că patru avem de 
tăte, ce-ar 4i°e atunci?"

— „Rău ’i când nu-i bine în tătă
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zat“-ul! Popa catolio a ținut apoi o vor- aoel post au de-a se adresa d-lui Petru migia ungur (iscă în Corn. Bistrița-Năsâud.cu acestea: 35 jugăre pentru scopuri publice,
bire „patriotică14, după oare s’a oântat Manoiu în Oravitza (Banat) pănă la sfîrși- 75,000 fl.; a treia la Vita în Corn. Szol- vre-o 6 jugăre pentru drumuri și strade,
„Isten âldd meg a magyart44. Din întem- tul lui Noemvre o. — Avis lăcătarilor ro- nok-Dobâca cu 600,000 fl. âr restul pentru crearea â 25 moșii constă-
plare „osârdâșurî44 nu s’au jucat în bise- mâni! La Șermaș, pe Câmpiă, unde marea tătore fiă-care din câte 26 924/1600 jugăre.
rioă, oi „Dumnezeul Maghiarilor14 a fost — 0— proprietate cumpărată pentru coloniști e O moșiă cuprinde: 8 stânjinl intravilan,
preamărit de astă-dată numai prin „âlje- Liferare. In cancelaria camerei co- împărțită în 188 moșii mici, (cam de câte aprope 6 jugăre loc arător de clasa I, 7
nuri14 patriotice. — Ce lume d’albă 1 Dâcă merciale din Brașov sunt espuse spre ve- 20 jugăre), fiă-care moșiă se vinde coloniș- jugăre de cl. II și peste 5 jugăre de cl.
într’o biserică de-a nostră Românii ar oânta dere escrierile de concurs ale direoțiunei tilor cu câte 3080 fl.; câte 154 fl. de jugăr. III; apoi l1/., jugăr pășune de clasa I;
imnul nostru național, ore câte oete de căiloi ferate reg. ung. din Miskolț și a di- După prețul de cumpărare au să plătescă și 1 jugăr pășune de clasa II peste 5 ju-
gendarmî s’ar trimite pentru arestarea recțiunei fabrice! de mașini a căilor fe- în primii doi ani câte 3% interese; amor- găre pădure comună. Prețul de cumpărare
lor?... rate pentru liferarea mai multor obiecte tisarea începe numai în anul al treilea și al unei moșii e 2800 fl., cari se vor plăti

— 0 — de lemn, văpsell, uleurl, materiale și che- are să se facă în timp de 30y2 ani, plă- în aceleași condițiuni ca și la Șermaș.
De ale armatei. Ministrul oomnn de micale, lucruri de perieri, de lut, părți tind după prețul de cumpărare câte 5% ca La Nimigia se vor aduce economi din

resbel a numit pe d-1 loan Oltean capelan constitutive de cuptdre, cărbuni de lemn interese și amortisare, solvibile în două „Alfold44 de religia reformată, pentru a fi
militar în reservă la regim, de infanteriă 
Nr. 2; pe d-1 Dr. Alesandru Bordia su-

și de petră etc. rate anuale: la 1 Aprilie și 1 Octomvre a 
fiă-cărui an.

de aceeași lege cu locuitorii maghiari băș
tinași din Nimigia. Casele pentru coloniști

plent de medio asistent militar; în fine 
sub-loootenentele în reservă Octavian Fe- Sei'utaiS Stai Suda. In înțelesul § 3 al art. de lege V din 

1894, coloniștilor li-se dau gratuit: 7 ju-
sunt deja gata, după modelul celor dela 
Șermaș.

lecan dela regim. 51, nefiind apt pentru Acele cjiare maghiare, cari nu- găre înlăîntrul comunei pentru clădiri pu- La Vița se vor pute începe colonisă-
serviciO la trupă, a fost pus în disponibi- mai dilele trecute aveau pentru tot blice: locuința preotului, notarului și învă- rile numai în anul viitor. Casele pentru
litate pentru servioii locale. ce e ‘românesc espresiunile cele mai țătorilor; tot înlăîntrul comunei sunt des- coloniști se edifică și aici.

— o — mnrilarn si noo.a.lifinKhilo notării din tinate 7 jugăre și câțl-va stânjinl pentru
Cununia. D-1 Nicolau Runcean din incidentul visitei monarchului aus- drumuri, pieță și gropi pentru lut. La câmp

SCIRI ULTIME.Măgura și d-ra Varvara Enescu din Peș- triac în România, se întrec în a sunt destinate 200 jugăre și câți-va stân-
tera se vor cununa Dumineoă în 22 Sep- 
temvre v. o. la ârele 12 din di în biserica

aduce elogiurl regelui Carol, statului 
român și mai ales armatei române.

jinl pentru scopuri publice; din acest te
ritoriu sunt reservate comunei 64 jugăre Budapesta, 24 Septemvre. In

română gr. or. din Peștera. — Dorim fe- Etă spre pildă ce scrie la loc de și câțl-va stânjinl pentru școle de pomărit, ședința de astăcjl a conferenței inter
parlamentare de pace, secretarul gene
ral Gobat dete cetire epistolei d-lui 
Urecliiă, în care acesta în numele

ricire tinerei păreohl!
—0—

frunte „Pester Lloyd“ de alaltăerl, 
între altele :

cimiteriu, loc de adăpat și de zăcut pentru 
vite etc.; aprope 24 jugăre ca competență

Miseria în Galiția. țliarul polon „încă câte-va «Iile — și stăgurile notarului și peste 33 jugăre pentru înfiin- poporului român, salută conferența 
și îșl esprimă părerea de rău, că din 
motivele espuse la Bruxella, grupul de- 
putaților români nu pbte lua parte 
la congresul din Budapesta. In fine 
d-1 Urechiă asigură pe colegii săi 
conferențiari, că în anul 1897 erăși

^Kurjer Prgmyslct'1 publică următorul fapt și standardele, trecute prin lupte, țarea unui fond al comunei, apoi ca por-
trist, oare dovedesoe miseria țărănimii ga- ale armatei române, cari înainte cu țiune canonică pentru preot 60 jugăre, pen-
lițiene: Cu ocasiunea petreoerei monarehu- 
lui la manevrele din Galiția, Joouitorii po-

18 ani fâlfăeau victoriose pe câm
purile pline cu sânge ale Plevnei,

tru alte scopuri bisericescl aprope 31 ju
găre pentru înființarea unui fond, al școlei

Ioni din satele aflătore în jurul orașelor se vor pleca cu venerațiune îna- și Kișdedovului aprope 50 jugăre și în fine
Lipovio și Przmysl îi întinseră Majestății intea monarchului nostru, care va pentru scopurile Kișdedovului peste 25 ju-
Sale 7600 rugărl de ajutorare, oarl au fost petrece de prima dată pe pământul gere. va sta alăturea cu dânșii ori în ce
transportate la Viena în 4 dulapuri mari. României. Ochiul de militar, ager și Pentru ca și locuitorii băștinași ai sa- țâră îșl va ține congresul ședințele.

—o— esaminator, al Suveranului nostru va tului, (cari la Șermaș toți sunt Români) să
Curs de moșit. Ministrul ungar de 

culte și instrucțiune publică a creat 20 
stipendii pentru cursul de moșit din Clușiu. 
Doritorele de-a concura au de a-se adresa

zăce plin de plăcere și de recunos- aibă „un avantagiu44 din acâstă colonisare Constantinopol, 24 Septemvre.
cință asupra admirabilelor trupe roma- li-s’au dat și lor 90 jugăre loc de pășune, Bombele Armenilor espuse în arsenal
nesd. Este acea armată, care la în
ceputul resbelului ruso-turc a fost

de nu în cinste, ci numai în arendă pe timp 
de 10 ani, având să plătâscă de fiă-care

potențiază agitația Mohamedanilor. 
Emigrarea Armenilor dureză neîn-

ou rugările lor oătră medioul orășenesc, disconsiderată din partea comandan- jugăr câte 1 fl. 50 cr. la an. Preotului ro- cetat.
d-1 Dr. Iosif Fabritius. ți lor ruși, siguri de învmgeie, care mân gr. cat. din Șermaș însă, pentru în- Atena, 24 Septemvre. La Malle-

—o — însă în momentul decisiv a mântuit mulțirea venitelor sale, ’i s’au dat gratuit viei, cercul Heracleon, s’a întâmplat
Esportul român de animale și pro

ducte animale. Direoțiunea generală a ser-

colosul rusesc dela desastru. In lup
tele acelui răsboiu trupele românesc! 
deteră probe strelucite de vitejia, abne-

spre folosință 10 jugăre, dăr cu condiția, 
de-a ’i se pute lua îndărăt ori când va voi mi
nistrul.

o ciocnire sângerosă intre Turci și 
Creștini.

vioiului sanitar român aduoe la cunoscința 
generală, că, în urma încetărei cu desăvâr
șire a epizootiei de febră aftosă (bolă de 
gură și de piciore), oe a existat în județul 
Ialomița, ridieându-se t6te măsurile de po- 
liție-veterinară, să permite exportul în străi-

gare, resistență și mulțumire. Armata 
română este astăzi deja un factor im
portant, care probabil va ajunge la o

Casele coloniștilor le edifică statul. 
Fiă-care casă constă din câte-o odaiă spre 
stradă, alta spre curte, er între ele loc

Roma, 24 Septemvre. Pană acu
ma s’au chemat la arme 33,000 ma- 
trosi concediați. Intrâga flotă italiană

însemnătate hotărîtore, cu ocasiunea re- 
solvărei cestiunilor europene44.

pentru bueătăriă. Cheltuelile clădirei va- 
rieză dela 725—800 fl. Pentru a li-se face

este în tot momentul gata de plecare 
spre Orient.

nătate și transportul în țâră al animalelor
Iuda

Încă odată dicem: Sărutul lui coloniștilor o ușurință și mai mare, din Toulon, 24 Septemvre. Doue pan-
și al produotelor animale brute din aoel ! Ori ce vorbe dulci și ferme- spesele avute cu clădirea caselor, statul va cerate și doue încrucișătâre au căpătat
județ, în conformitate cu legea, regula- catăre se întrebuințați, nu ne veți suporta însuși câte 400 fl. de fiă-care casă, porunca se plece în apele Levantine
mentele și instrucțiunile de poliție-vete- seduce, căci din pățaniă bine seim, rămânând în sarcina colonistului numai res- pentru întărirea escadrei francese.
rin ară.

— 0 —
cine sunteți și ce plătiți! tul de alte 400 fl., pe cari îi va plăti prin

amortisare de-odată cu prețul moșiei.
Un lăcătar de mașini, oare să fiă în

Colonisările în Ardeal.
In 1894 s’au edificat 55 case, âr în 1895 Literatură.

stare 8, conduce atelierul mecanic, pe oare alte 106 case. Coloniștii aduși la Șermaș Instrucțiune în afacerea dărilor de
d-1 Petru Manciu îl întemeieză în Orsvița Ministrul ungureso de agrioultură a sunt economi din comitatul Vesprimului; beutură de consum și de vânzare pentru
cu soop de-a confecționa uu nou sistem de făcut (filele acestea o dare de semă cătră moșiile mari însă au fost ocupate cu eco- vin, bere, carne, gahar și spirtuose în folosul
mașini de cusut, — invențiă propriă a d-lui dietă asupra isprăvilor săvârșite pănă acum noml, esperțl în împrejurările locale. In economilor și proprietarilor de vii 1 esem-
Manoiu, patentată pentru Austro-Ungaria — ou politica priu economisărl. El raportă, present sunt 120 familii de coloniști con- plar trimis franco 12 cr. Vendătorilor 30%
pâte afla aplicațiă în acel atelier ou forte că a cumpărat pănă acum în Ardeal trei stătătore din 380 suflete. rabat. Se află de vândare la d-1 Emanuil
frumâse șanse pentru viitor. Lăoătarii moșii pentru oolonisărl, anume una la Ser- La Nimigea ungurăscă se vor împărți Barbulescu, învâțăt. gr. ort. român în Pesac.
(Masohinen-sohlosser) doritori de-a ocupa maș pe Câmpiă cu 600,000 fi.; sita la Ni- între coloniști aprope 706 jugăre. Dintre

forma; că fără loc încă-i rău, der va afla două vaci bune, și doi jun- La boresă încă parcă-i era mai bine. om. Mergea vesel la biserică, venea
cu datoria ’n grumacjl încă-i greu“. câni buni. Eu gândesc, că așa se fa- Drept, eă și plbia încetase, ceriul se vesel acasă și da nutreț bun vitu-

— „ Așa-i de fost, der de ai no- cern, tu boresă, și de ni-a ajuta Dum- luminase, paserile ciripiau, pomii mu- țelor, și le țesăla și le grijea cum
roc, de datoriă mai poți și scăpa, neqeu, se ni-se împlinescă gândul, guriau, er erba, după ploile cele soia el mai bine. Și se întrămau vi-
der locul de-1 vineți odată, vândut e atunci noi scăpăm erăși de-asupra multe, acum cu căldura asta bună de tele lui badea Gavrilă vedend cu
în veci, ori că-1 rescumperi cu doue necasului: de unde nu, va fi ce-i primăveră se ivia vecțend cu ochii, ochii, și el era vesel și încetu cu în-
prețuri, că ămenii se îmulțesc, der scrisă și ce ni-i împărțită !“ colo un firicel, dincolo altul... cetul decă nu-1 mai turburau atâtea
pământul nu cresce. Fără eu n’am — „D’apoi44, grăi boresa, „decă Badea Grigore scăpase de-ocam- gânduri — se făcu deplin sănătos;
gândit așa: boii noștri sunt boi mari, crecjl că așa-i bine, tu fă, că tu ești cap dată de grijile ce-1 munceau c}> că gândurile grele încă bolnăvesc
der hitiuanl, cum sunt, nu putem de bărbat, apoi dor nici părintele nu ndpte și cari îi făceau cplele și mai pe om, er împuținându-i-se gândurile 

și bălele îl părăsesc pe om.nici lucra omenesce cu ei, nici nu te-ar îndemna bS faci, de ar crede posomorite, de cum erau. El luase
au nici un preț, de am da a-i vinde; că nu-i bine, că el de acolo n’are dela bancă o sută de florini, din Când era pe la Ispas, badea Gri-
vaca încă-i slabă. Apoi acum cu scum- nici folos, nici pagubă41. oraș cumpără numai decât o untură gore gătase de arat și boii lui gân- 

diai că n’au tras nici o brazdă, atâtapetea asta de bucate și de fân nici vi- — „Așa gândesc și eu44, adause mare, 2 mierțe de grâu curat se aibă
tele, care-s mai bune, nu au preț. Der badea Grigore, și-și lua bâta și se duse pe Pasc! și vre-o 10 mierțe de cu- erau de frumoși și de voioși. De aci
eu m’oiu pune și voiu lua o sută bună erăși la popa, se-i spună, că s’a so- curuz, se aibă pân’ s’or ebee hol- încolo boii merseră la pășune, er vaca
împrumut pe-o jumătate de an. Din cotit se facă d-1 părintele bine și se dele, er dela părintele cumpărase cu o ținti la grajd cu lucernă verde
bani voiu lua bucate și nutreț și de mârgă cu el la bancă se-i scătă o 40 fl. o claiă bună de trifoiu, după mestecată cu nutreț uscat; se temea
dulce, și, de-o fi să avem noroc, la sută de florini pe o jumătate de an. care beu vitele apă bine și se în- se-o mâie la pășune, că da semne
cea tâmnă boii vor fi grași, ’i-oiu * grașă vecjend cu ochii. Din banii că ’i se apropiă timpul fetatuluii Pe
vinde și voiu plăti suta împrumu- rămași cumpără cele trebuinciăse, Rosale vaca era cu vițel și casa cu
tată, și voiu vinde și văcuța asta, In diua de Pasc! badea Grigore încălții, semințe și plăti darea pe lapte. Acum era și mai mulțămit
și voiu cumpăra pe banii ei și pe era alt om, mai verde, mai vesel, anul întreg, se nu-i mai calce ju- badea Grigore. Ba veselia lui se mai
cei rămași din boi doue vaci ca doi mai oblu, par’că era și mai înalt cu cuțăul ușa, și-i mai rămaseră bani mări când vecțu, că și lelea Todora
boi, cu doi bouți sub ele, și — când o palmă bună. Nici focuitele dejun- de cumpără o scrofă gata de fătat. prinde a se mai ridica, și încetu cu
a veni Pavel, va afla moșiăra întregă ghiuri nu-1 mai necăjeau așa tare. Acum era badea Grigore alt încetul se făcu sănetâsă cum e data,
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Nou abonament
la

SĂGETA TMKSWIH
Cn S Octomvre 1896 st. v.

®e deschide nou abonament Ia 
«are invităm pe toți amiell și spri
jinitorii l’diei mostre.

SPrețuS abonamentulisii
Pentru Atistro-Ungaria:

pe un an ................................. 12 fi.
pe șese lixzii ................................. S fi.,
pe trei luni ................................. 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe iul axx ....................... franci
pe șese liană...................... 20 ,,
pe trei luni ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ..................................... 2 fl.
g>e șese luni ..................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
.pe un an ................................ 8 franci
<pe șese luni............................ 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postage. 

Administrațiunea 
„Gazetei TransiSvanieâfil>.

Avis!
Subscrisul prin acesta aduc la cunos- 

•cința tuturor fraților învățători, conducă
torilor de coruri, preparandl etc., că am 
pus sub tipar în Lipsea: „Liturgiă lui loan 
Cri80Stom<< lucrată (pe note) pentru corul 
școlarilor pe 2 voci — sopran și alt.

Acestă liturgiă e întocmită, pe basa 
melodiilor bisericescl, pentru tote Dumine
cile de peste an; va să dieă e completă, 
conținând și „Mărire — și acum: Binecu- 
vinteză“ — „Mărire, și acum, Uunule năs
cut", „VenițI să ne închinăm11.... Afară de 
tote acestea, mai conține pentru sărbători: 
„Câți în Christos" — „Pentru rugăciunile11 
(2 variații), — „Mântuesce-ne pe noi".... 
„Irmosul intrării11 — „Irmosul nascerii Dom
nului11 și al Botezului; cele 2 prime pe 
3 voci, er al Botezului pe 4 — tote 3 cor. 
bărb.; der luate mai jos se pot esecuta 
unisono și în duet și cu școlarii.

Conține mai departe (cor. școl.) tro- 
pariul Pascilor „Christos a înviat!“ și 2 pri- 
cesne: „Plecă Domne urechia ta“ și „Domne 
buzele mele vei deschide11. Acestea sunt 
■întocmite după mărețele opere (concerte) 
ale D-lui G. Musicescu. Scopul mi-a fost: 
să nu rămână nepopularisate cele mai fru- 
mose inspirațiunl bisericescl ale D-lui G. 
Musicescu, ci să le cânte chiar și băieții 1

Eu cânt liturgiă acăsta cu școlarii de 
3 ani în Arad spre mulțumirea tuturora. 
Acum, la dorința și stăruința multora, îm
brăcată în „haină nouă" am pus’o sub ti
par. Prețul unui esemplar va fi 1 coronă 
(50 or.)

Cei ce doresc a o ave, să bine-voâscă 
a mă avisa pe-o cartă poștală, ou posibilă 
grăbire, câte esemplare prenumără, ca să 
mă sciu orienta în privința numărului, căci 

numai atâtea se vor tipări, câte vor fi pre
numărate. Bani înainte, nu se cer, der co
manda e obligătore și broșurele se vor 
speda cu rambnrsă. Mai puțin de 2 esempl. 
nu se pot prenumăra.

Sperez, că fiă-care învățător și diri- 
gent de cor — musicant — va prenumăra 
cel puțin 5—10 esempl. pentru școlari. Li- 
turgia e aprobată de adunarea generală a 
„Reuniunii înv. rom. gr. ort. din diecesa 
Aradului11, carea singură a prenumărat 
100 esempl.

Arad, 6 (18) Sept. 1896.
Nicolae Ștefii, 

învățător

Dare de semă și mulțămită publică.
Ciachi-Gârbăn, 8 (20) Sept. 1896.

Inteligența română din Ciachi-Gârbău 
și jur a arangiat în 9 August n. c. o pe
trecere de veră în folosul bisericei gr. cat. 
din loc, cu care ocasiune a întrat la cassă 
suma de 80 fi. 90 cr., din cari substrăgen- 
du-se spesele de 56 fi. 01 cr., -resultă un 
venit curat de 24 fi. 89 cr., care sumă s’a 
predat destinațiunei sale.

Cu acestă ocasiune se aduce mulță- 
mită onoraților ospețl, cari au binevoit a 
ne onora cu presența și cari au contribuit 
la reușita morală și materială a petrecerei 
și cu deosebire următorilor D-ni și Domne, 
cari au suprasolvit D-nii: loan Hățegan 
(Derge) 1 fi., Oroszlân Jozsef (C.-Gârbău) 
1 fi., Andreiu Pop (C.-Gârbău) 20 cr., Nic. 
Popoviciu (Solomon) 40 cr., Râcz Peter 
(C.-Gârbău) 50 cr., Hollo Tămâs (C.-Gâr- 
bău) 1 fl., D-na Pocol (Lozna) 1 fi. 40 cr., 
Ales. Pop (Buduș) 60 cr. D-na Gavril Me- 
zei (Deșiu) 40 cr., Aurel Mezei (G.-Gâr- 
bău) 40 cr., Florian Antal (C.-Gârbău) 50 cr., 
Schwarz Lajos (C.-Gârbău) 50 cr., Duducz 
Gâbor (C.-Gârbău) 50 cr., Butka Lâszlo 
(C.-Gârbău) 1 fi., Turcsa Tivadar (G.-Gâr- 
bău) 2 fi., Tiizes Karâcson jun. (C.-Gâr
bău) 2 fi., Tiizes Kristoff (C.-Gârbău) 1 fi., 
loan Ilieșiu (BebenI) 40 cr., Marselek Bela 
(C.-Gârbău) 1 fi. 40 cr., Demsik Jeno 
(C.-Gârbău) 40 cr., Balogh Jozsef (C.-Gâr
bău) 50 cr., Pongrâcz Boldizsâr (C.-Gâr
bău) 2 fi., Szarka Jozsef (Panticeu) 1 fi., 
Krisztiân Sândor (C.-Gârbău) 80 cr.

Nu putem lăsa neamintit, că sala ho
telului, de-altcum destul de spațiosă pen
tru o comună ca C.-Gârbău, a fost înde- 
suită de public număros și ales, onorân- 
du-ne între cei mulțl și Domna protopre- 
torului Francisc de Vâllya. Petrecerea a 
durat pănă în dori de di cu animațiă, când 
apoi ne-am despărțit, ducând cu noi fiă- 
care suvenirl plăcute. Se esprimă laudă și 
mulțămită D-șorei Rosalia Pocol din Lozna, 
care în pausă ne-a delectat cu câte-va 
piese pe cimbal, dovedind o frumosă ca
pacitate și desteritate în arta musicei.

De altă parte însă cu durere trebue 
să mărturisim, că mulțl dintre inteligența 
nostră din jurul cel mai apropiat s’au dis
tins prin absența lor dela acestă petrecere 
românâscă, der credem, că nu din indife

rentism, de-orece petrecerile din C.-Gâr
bău tot-deuna au fost bine oercetate de in
teligența nostră, precum și de străini, ci 
precum am înțeles, din causă, că un indi
vid rău voitor a colportat faima, că petre
cerea se arangieză în onorea mileniului, și 
astfel pe mulțl ’i-a abătut dela intențiunea 
de-a participa. Dâr fiind-că petrecerea a 
cădut în anul milenar, de aci nu urmâză, 
că a fost arangiată în onorea mileniului, 
ceea ce nici respectivul individ nu cred, 
că o va pută dovedi. Ore cea intenționată 
în anul trecut dela care însă am fost o- 
priți — în a cui onore era să fiă? și cele 
ce se vor ține în viitor, în a cui ondre 
vor fi? Vom vedâ în viitor și ne place a 
crede, că inteligința nostră va arăta mai 
mult interes față de scopul, ce-1 vor urmări 
aceste petreceri, de-orece venitul curat este 
destinat pentru edificarea unei biserici nouă 
în C.-Gârbău din material solid de petră 
și cărămidă, spre care scop zelosul și har
nicul nostru bărbat, D-l loan Șandor, îșl 
pregătesce planul și preliminariul de lipsă, 
protocolul luat în acăstă causă cu poporul 
fiind deja aprobat de autoritatea superidră.

La revedere în viitor!
Comitetul.

Cultura pomilor.
(Fine).

X. Pregătirea vinului și a vinarsului 
clin pome. Ca mai în tote lucrurile 
economice, așa și cu pregătirea vi
nului din păme, noi suntem tare în
dărăt. A trebuit să vedem pe spe
culanții de păme, cum ne-au adunat 
mai acum câțl-va ani, când au fost 
mere multe, pomele ndstre pe un 
preț de nimic, prefăcându-le în vi
nuri scumpe, ca apoi pote să ni-le 
trimită tot nâue, ca să ne mai deș
teptăm și noi cât de puțin în pri
vința acâsta.

Nici că se p6te altcum, pănă 
când noi suntem dedațl a învăța și 
a ne procopsi tot din pățăniile nos- 
tre proprii, er nu și dintr’ale altora. 
Astfel vindem grâu ca jarul pe un 
preț de tot scăfiut, ca mai târfiiu să-l 
cumpărăm pipărat, prefăcut în făină 
ușdră, ’colaci său jimble, pentru cțile 
mari, în loc de a ne face înși-ne un 
sac doi de astfel de făină pe la mo
rile mai bune; vindem pămele, când 
se fac, pe un preț de nimic, ca să 
cumpărăm rachiul jidovesc otrăvit 
și stricat, în cele mai multe cașuri, 
în loc de a ne face înși-ne vinul și 
vinarsul de lipsă din pomele, ce le 
vindem.

Ca la tăte îmbunătățirile eco
nomice, așa și la pregătirea vinului 
din pome, începutul trebue să-l facă 
inteligința năstră dela sate; preoții, 
învățătorii și ceilalți chiămați, de- 
ărece grosul poporului nostru nu 

prea.voesce se facă încercări, ci mai 
bine se mulțămesce și cu un preț 
scăfiut, numai să-și potă desface pro
ductele sale; când însă vede pe unii 
și alții încercând câte ceva, atunci 
mai lesne se păte îndupleca și el. 

încă și pănă acum au sciut 
dmenii noștri pregăti din pămele vă
ratice un fel de must dulce, pe care 
l’au consumat mai cu semă în sta
rea aceea, seu l’au dus pe la târguri 
și astfel l’au vândut. Aici înse e 
vorba de pregătirea vinului din pome 
care se face ceva mai greu ca mus
tul cel dulce.

In scopul pregătirei vinului din 
pdme se adună merele și perele tom
natice, când sunt deplin căpte, în 
grămefii la adăpost, unde se lasă 
•câte-o septemână-d6ue, pănă când 
capătă un miros plăcut; atunci se 
aleg cele stricate, er cele bune se 
spală și se sdrobesc la teasc, ca și 
cele de oțăt. Cele mai bune mere 
și pere pentru pregătirea vinului 
sunt cele cu gustul dulc-e-acriu.

Cel mai bun vin de pâme se 
pote pregăti din merele mai dulci, 
amestecate cu pere cevași mai acre. 
Mustul de pome trebue se conțină: 
zahar, care-i dă tăriă, acrime, care-i 
dă putere și gust plăcut, albuș, care 
produce fierberea, și argăsală, care-1 
face de se limpefiesce. Materiile aces
tea trebue se stea în legătură unele 
cu altele. Astfel într’o sută litre de 
vin de mere trebue să fiă cam 24 
părți zahar, 6 părți acrime, er 70 
părți apă, albuș și argăsală. Pentru 
constatarea acestora, fabricanții de 
asemenea vinuri se provăd cu un 
instrument anume făcut, care arată 
gradele din fiă-care materiă.

Procedura mai departe este ca 
și la facerea vinului din struguri. 
Pomele se calcă într’un teasc curat, 
după aceea se storc, er mustul do
bândit din ele se străcâră printr’o 
pânzătură curată și ceva cam rară, 
apoi se așefiă în buți curate, cari 
nu trebue tocmai umplute, ca se 
pâtă fierbe. Vrana bufilor se lasă des
tupată câte-o fii-dăuă, ca 86 potă 
eși spuma, apoi se așefiă un bostan 
(lobeniță) găurit când se începe fier
berea mai cu de-admsul. Ca să dăm 
vinului de păme o față mai roșiă, 
mai adaugem în bute și zamă de po
rumbele, sdrobite cu sîmburi cu tot, 
smeură, afine și scorțișără.

Lucrul de căpetenia la facerea 
vinului din pome este, că îndată ce 
l’arn băgat în buți, la două-trei fiile 
să-și încâpă fierberea. De aceea bu- 
țile trebue așe4ate în pivnițe căldu- 
rose, căci la din contră vinul se păte 
înăcri și oțăti. După fierbere vinul 
din pâme se trage și se tractâză mai 
departe ca și cel de struguri.

de pute rămâne singură acasă ee-și 
vadă de galițe și de vițel, er badea 
Grigore cu fiica lui, cu Susănica, 
puteu merge în tăte fiilele la sapă, 

într’o seră, când sosesc acasă 
dela sapă, lelea Todora le ese vo- 
iăsă în părtă și le spune, că scro- 
fița lor are șepte purcei, unul mai fru
mos decât altul. „Mulțam Dămne!" 
4ice badea Grigore. „Dâmneține-nii", 
fiice fetița și se repede la coteț se-i 
vadă, der lelea Todora o opresce: 
„las’, că-i vei vede mâne!"

*

In luna lui August e bâlciă mare 
la oraș, ține două săptămâni încheiate. 
Lume multă se adună, unii să vândă 
alții se cumpere, ca la târguri. Ba
dea Grigore încă se gată de târg, 
țăsălă boii — cari acum erau grași 
ca lutul, — țesălă vaca, care încă 
era grasă și frumosă, umple carul 
de nutreț, înjugă boii, fiice un „Dămne 
ajută!" și cea Mișca, ho Suraiă! Nu 

se opresc pănă ’n terg. Lelea To
dora, vefii bine, încă merse la târg, 
ea ședea în carul plin de fân și se 
uita din când în când să vadă nu 
se smâncesce vaca — care era le
gată dinderătul carului, ori nu cum
va rămâne vițelul, ori nu se ia după 
alte cară?

Din âmeni află badea Grigore, 
că vitele-s foc de scumpe, că așa-i 
când dă Dumnefieu de sunt bucate 
multe și fân d’ajuns. Er în acea 
veră holdele slobofiiseră tare bine 
și nutrețe încă făcură ămenii des
tule, er cucuruzele erau tare date în 
cocere. Când ajunse în târg, vefiu, 
că un negustor tocmai plătia o pă- 
reche de boi bătrâni, der bine ținuți, 
cu 360 fi. și-i crescu inima lui badea 
Grigore când vefiu, că boii ce i-a 
cumpărat negustorul, nu sunt cu ni
mic mai mari și mai grași decât ai 
lui, sciu deci numai decât cum umblă 
târgul și cât să ceră pe boii Im. Nu 
apucă inse a desjuga boii bine și 

și veni un Arman bogat, negustor 
de boi cunoscut în tot ținutul nostru.

— „Ce ceri pe boi, bade?11
— „Bani, domnule, bani cer11.
— „Bani, bani, sciu că nu ceri 

pomnițe, der câți bani?11
— „D’apoi numai vre-o patru 

sute11...
— „Scii ce, atâta nu-s vrednici, 

fără trei sute îți dau".
— „Ba să-mi dai 380".
— ,Ba ți-oiO da 320“.
— „Ba 370“.
— „Ba 350".
— „Din 370 nu-i dau, că-s boii 

mari și grași".
— „Scii ce, dă-i cu 355“.
— „Der cu 360 păte-se?"
— „Din 370 nu ți-i pot lăsa, că 

și așa m’am slobofiit prea iute la 
târg, fără — decă m’am scăpat odată 
de ți i-am lăsat, să ai noroc de ei, 
cu 370 ți i dau11.

— „Nă, a mâna, noroc se dea 
Dumnefieu!“

Și dădu badea Grigore boii cu 
370 fl., er astprimăvâră, când sta 
îngândurat, că n’avea ce le da de 
mâncare, i-ar fi dat și cu jumătate 
prețul, der cine i-ar fi dat și atâta?

Acum pusă badea Grigore o hâr- 
tiă de-o sută în fundul șerparului: 
„asta om duce-o la bancă, tu boresă!"

— „Vefii bine, că trebue dusă, 
te și du cu ea numai decât, der pe 
vacă ce se cer, de o va cere cine-va?11

— „Spune, că vaca nu-i de vân
dut; din 270 fl. vom lua noi ori boi, 
ori vaci, der Joiana nu o dăm, că-i 
bună de lapte și are bouț frumos".

Peste un ceas veni badea Gri
gore dela bancă cu chitanță, că su- 
ta-i plătită, și cu doi juncani ca de 
5 ani, trăgându-i de fune după el.

— „D’a plătit’ai banii la bancă?"
— „Plătit da, și am luat jun

canii ăștia, sunt vîjiți și tineri, apoi, 
că s cam hitiuani — s’or umplâ ei
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Când am vede, că vinul de păme 
este cleios și se întinde după fier
bere, atunci băgăm câte cinci litre 
de apă rece și curată la sută și câte 
cjece grame tanină sdrobită și topită 
într’o litră de apă fierbinte, er decă 
am băga de semă, că se înăcresce 
și oțătesce, atunci adaugem pentru 
tot hectolitrul de vin câte Țece grame 
accid salicilic.

Pregătirea rachiului din prune 
este mai cunoscută, de-6rece și pănă 
acuma s’a practicat pretutindenea, 
pe unde s’au făcut prunele. In tim
pul din urmă stăpânirea a introdus 
o controlă mai aspră și în privința 
acesta, silind pe oei interesați de 
a-și cere anumite licenții, pe timpul 
fierberei și destilărei rachiului.

Treptat cu fierberea rachiului 
din prune, ar trebui se se mai prac- 
tiseze încă și fierberea rachiului din 
cerașe și vișine pe unde se fac mai 
multe, apoi fierberea rachiului din 
drevele de mere și pere, precum și 
cele din drojdiile de vin de struguri 
și pome, ca astfel poporul nostru să 
nu mai fiă silit a bea tot rachiu de 
cel ordinar, ci se mai aibă, măcar 
pentru c|ile mai mari, și câte-un pa
har de rachiu mai bun, curat și să
nătos.

1. Georgescu.

MULTE ${ DE TOATE.*

Un Chines despre Europeni.
Noi Europenii nici nu presupunem, ce 

ideiă au Ohinesii despre noi. Ei ne soco
tesc ca, pe nisce omeni cu totul diferiți de 
ceilalți și află un lucru curios în modul de 
traiu și în datinele nostre. Chinesii cred 
despre noi, că locuim pe insule mărunte, 
în jurul cărora se află imperiul chines, și 
că noi vorbim într’o limbă de nepriceput, 
păsărescă. Pănă acum abia numai o singură 
carte posed ei, care îi face cunoscuțî cu 
poporele culte din Apus, dâr și acăsta e 
forte curiosă. In carte se spune, că po- 
porele din Apus vorbesc limbi deosebite, 
er copii pretutindenea se adresăză cătră 
părinți cu „tată" și „marnă".

Cartea despre care e vorbă caracte- 
riseză astfel pe FrancesI: „Francesilor le 
place ori și ce e lucitor. Copii din case avute 
sunt în stare să dea 5—6 lani (10—12 fl.) 
pentru o părechiă de pantaloni de mă- 
tasă. Din deposite renumite îșl terguesc tot 
felul de obiecte, și de multe-orl plătesc 
mai mult și nici nu le pare rău după bani. 
Locuitorilor din capitală le plac petrecerile 
în societate și plimbările. Din țerl străine 
se duc forte mulțl la Paris și acolo îșl pe
trec forte bine, așa că uită cu totul să se 
mai întorcâ acasă". Cartea aci isprăvesce 
cu FrancesI, și trece apoi la EnglesI:

„Englesii bău ca lupul, său ca scva- 
lul (câne de mare). Adeseori așa se îmbată 
încât îșl perd mintea. Mai sunt și mari ri
sipitori ; femeile și fetele lor cu mâna plină 
împrăscie banii pe ferăstră. Haina unei fe
mei costă d. es. 100 lani (200 flfi O îm
bracă de două ori, apoi îșl cumpără alta".

Pe Germani îi laudă astfel: „Germa
nilor le plac ceremoniile și cu cunoscuții 
se portă torte cinstit. Decă se întâlnesc cu 
ei, tot-dâuna îșl iau pălăria de pe cap, de 
aceea die Englesii: că pălăria Germanului 
nu pote sta pe cap liniștită nici 5 minute. 
Pun mare fond pe aceea, ca pe bilete de 
visită să-și pună cât se pote de multe ti- 
tule, er pe paltone multe ordurl. Decă vor
besc cu bărbați, ori cu femei, atunci, celui 
agrăit tot-dăuna trebue să-i spună și rangul".

Uimit esclamă autorul cărții: „La po- 
porele din Apus sunt forte mult prețuite 
femeile cu păr brunet, blond seu roșu, sta
tura sveltă, taliă înaltă și ochi galbini11. 
Tot în acea carte se mai scrie: „In Apus 
convin la olaltă bărbați și femei, și acăsta 
peste tot nu este privit ca lucru nedemn. 
Fetele tinere adeseori vorbesc cu mai mulțl 
tineri deodată, și într’aceea tinerilor nu li-e 
iertat să se certe între sine. Decă unei fete 
îi place de un tinăr, atunci grăbesce mai 
întâiu să sciricescă, ore acela e însurat ori 
nu, și decă nu, atunci să silesce cât se 
pote să-l câștige; îl învită pe tinăr acasă 
la ei, îl tracteză forte bine; tinărul și fata 
se privesc pe ascuns cu drag, și se plimbă 
amândoi. Părinții nu-i opresc. In Apus e 
datină, că dansând un tinăr cu o fată, tinărul 
o cuprinde pe fată peste mijloc, er fata se 
radimă cu mâna pe umărul tinerului, și 
apoi împreună se învârt prin odaiă".

Despre îmbrăcăminte dice autorul 
cărții următorele: „Femeile din Apus la 
baluri și ospețe portă haine albe, de cari 
atârnă pantlicl. Hainele aceste sunt făcute 
cât se pote de lungi, așa că terăe pe jos 
cam 2—3 metri. Haina femeilor nu le aco
pere și umerii. Bărbații decomun sunt mai 
bine îmbrăcațl, der câte-odată la sărbători 
mari portă pantaloni scurțl, numai pănă 
la genunchi, de colorea cărnei, și strîmțl, 
așa că din depărtare se văd ca și când 
n’ar avă haine pe ei. E un aspect forte 
respingător".

*

ȚaruS Nîcolae ii și veSoctpedul.

Se scie, că Țarul Nicolae II este un 
pasionat velooipedist. Ou oeasiunea petre- 
cerei sale în castelul Bernstoiff, din apro
pierea orașului Copenhaga, in fiă-oare di 
făcea plimbări ou velooipedul.

într’o 41 Țarului i-se întâmplă o aven
tură curiosă. In jurul oaste.iului Bernstorff 
este o pădure fârte mare și tot ținutul era 
păzit de polițiști secrețl.

Țarul plecă la plimbare cu velocipe- 
dul însoțit, de principii dauesl Waldemar 
și Christian. Pe drum călătorii au însetat 
și-au întrat într’o grădină publică oa să

bea bere. Țarul însă n’a observat pe prin
cipi, și a înaintat cu velooipedul mai de
parte.

Când principii s’au reîntors din gră
dină, Țarul dispăruse. Numai deoât poli
țiștii au fost încunosoiințațl și erau în mare 
perplesitate, daore-ce nu soia nimeni, în 
cara parte a apucat.

Pănă când îl căutau, Țarul Nioolae 
II a rătăcit printr’o pădure forte mare, de 
unde n’a mai sciut să iasă afară. In urmă 
el dete de un tinăr îmbrăcat țărănesce, 
care ședea pipând lângă un arbore. Țarul 
îl agrăi în limba danesă, întrebându-1 pe 
unde ar pută eși afară din pădure. Țăra
nul răspuuse Țarului în limba rusăsoă. 
Atunci Țarul se spăriâ cugetând, că stă în 
fața unui nihilist.

— „Cine ești?" îl întreba pe tinăr.
— „Sunt polițist secret, Majestate!"
Polițistul conduse apoi pe Țar afară 

din pădure, și din c|iua aoeea Țarul n’a 
mai făcut nici când plimbări mai lungi.

¥

Gâscă țiganului.

„Evenimentul, din Iași povestesce 
următbrea ispravă țigănâscă:

Un țigan din satul GolăeștI, pe malul 
Prutului, a găsit un metod fârte ingenios 
de a atrage gâscele dela Buși și a face apoi 
comerț cinstit, fără se fi făcut contrabandă. 
El lega în tufiș pe malul românesc, o gâs
că, fără a-i da nici o mâncare. Gâscă, le- 
hemisită de fome, începea să facă un scan
dal asurzitor, oare deștepta găsceie dela 
Buși, așa că acestea treceau în oorpore 
Prutul oa să vie să libereze de suferințe 
pe prietina lor. Țiganul atâta aștepta pen
tru a le lua în stăpânire și a le aduce la 
târg. Acest mod de a face comerț ia mers 
un timp, pană când a fost prins în flag
rant delict. Țiganul însă susțme că și-a 
legat gâscă ca să nu fugă la Buși, și ce 
pote fi el vinovat deoă gâsoele de peste 
Prut au venit la gâscă lui, că dâr nu el 
le-a chemat și uni s’a dus să le fure ; apoi 
vecjend că gâșcele nu vor să se mai îu- 
torcă le-a luat să le orâsoâ el. In adevăr 
ou ce pote fi țiganul vinovat, decât ou spi
ritul inventiv de a fi făout oa gâștele, de 
bună voe să vie la el?

*

lufluinta limbei materrte.>

Mulțl sunt de părerea, că pentru bmenl 
vorbirea e tocmai aceea, oe e pentru pasări 
cântul și ciripitul, pe cari le învață dela 
părinți; așa, ci pronunțarea fiă-care om 
o moștenesce, chiar și mutul. La institutul de 
surdo-muțl din Madrid un profesor, numit 
Tickner, a esperiat, că surdo-muții când 
vorbesc, pronunță fiă-care ouvintele în dia
lectul său matern, cu tote că profesorii, 
cari îi instrueză, sunt cu toții din Casti
lia. Tiekaer aduce următorele esemple : 
Muții cari și-au recăpătat darul vorbirei, 
au vorbit în dialectul acela, care a fost

vorbit în casa părintăsoă, cu tote că e1 
deja demult 6’au despărțit de părinții lor. 
Un tinăr de 16 an! de origine din Sooția,. 
care era surdo-mut, după un morb înde- 

I lungat și-a recăpătat auflul și mai târdiu 
și darul vorbirei și el vorbia în dialeotul 
părinților săi cu tote oă niol nu-i va fi 
aucjit vorbind. In Manchester de asemenea 
se întâmpla un asemenea cas ou un tî- 
năr, care din copilăriă a trăit tot în Lan
cashire și când a dobândit darul vorbirei,. 
vorbea în dialeotul comun din Stafford.

BAPGIUNE,are 31SEPTEM.
Oălen.ci.a.r'U.l ssptemânel.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor,

Duin. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sârn.

15 S. Nechita.
16 S. m. Eutina
17 S. m. Sofia
18 0. păr. Eunemiu
19 M. Trofimat
20 f S. m. Eustatiu
21 Apost. Cuadrat

27 CosmașiDăm.
28 Venceslau
29 Arch. Mihail
30 Ieronim

1 Oct. Eemig.
2 Leodegar
3 Candid

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 23 Septemvre n. 1896.

Semințe
Prețul por 

1C0 ohiloirs.

<lnln | pilnx

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

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

Sozulnț» vechi 
ori noue

Săcară
Orz
Orz
Orz 
Oves 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

soiul

nutreț 
de vinars 
de bere

băn&ț. 
altă soiu

n 
n

7.25 7.30

81
81
81
81

to o
.g M 
o g,

70-72
60—82
62.64
64,66
39.41

75
73

7.35
7.30
7.35

7.40
7.35
7.45

Prețul per
100 ohilgz.

dela

6.10

5.20
6.b0
5.45

pănă

6.15
4 40
6.—
8.—
6.—

Soiulj?roduotedi'F.
doi». pătiii

Otiro.il

Sem. de trif.

Oleu de rap.
Oleu de in

Luțernă nngnr. 
transilvană 
bănățână 
roșia
rafinat dnpln

-.-fi
-fi.

CM 
a Uns. de porc dela Pesta 53 50 54.-
d 1» dela țâră —. - —

Slănină sventată 49.- 50.—
afumată — —.—

XJ
O Său —.—
O Prune din Bosnia iu bați 11.— 11.50
O din Serbia în saci 11.— 11.50
© luctar slavon nou 13- 13.25

bănățenesc 11,50 12.—
li Nuci din Ungaria
<u Gogoși unguresc!
a. serbescl

Miere brută —'_ —,
1» galbină strecurată —

Ceară de Bosenan — —.—
Spirt brut —.—

rr Drojdiuțe d» spirt —.— —.—

Târgul da rimătorf din Steircbrueh.
Starea rîinătorilor a fost la 

24 Sept, de 5558 capete, la 22 Sept, an

la noi, de-om ave noroc dela Dum- 
necjeu, că, amu nutreț avem destul 
yi vom măi face“.

— „Cu cât i-ai luat?"
— „Cu 240! E scumpă marha, 

dâr mi-s dragi că-s păreche bună, 
cier au fost pe slabă mână".

— „Dela cine i-ai luat?“
— „Dela on domn, i-a fost dat 

pe mâna birișului și numai cât nu 
i-a belit; der facem noi boi din ei, i 
sunt tineri și au inimă bună, numai 
traiu bun le trebue și odihnă, apoi 
vin boi mai scumpi decât cei ce 
i-am vândut".

*

Tomna după culesul viilor sosi 
Pavel din cătane. El săracul, în cei 
trei ani cât a cătunit, tot cu frica 
în spate a fost, că tată-s’o, cum e 
betrân și hetegos, va fi silit a vinde 
din moșiă, ori că l’a afla fără cddă 
de vită la casă. Der mult se miră 
și tare se bucură, când îl află cu 
doi boi frumoși, cu vacă cu vițel,

cu scrofă cu purcei, cu bucate și cu 
nutreț destul și neînglodat în datorii.

— „Cum ai putut învinge cu 
atâtea greutăți, tată?" epse 01 părin
telui seu. „Cum de te aflu în mai 
bună stare de cum te lăsaiu, după 
ce te sciu betrân și bolnăvicios?"

— „O, dragul tatii, numai unul 
DumneȚeu scie, care mi-a stat întru 
ajutor, și domnul părintele, care mi-a 
dat sfatul și ajutorul, când aveam 
mai mare lipsă de el. Că, uite dra
gul tatii, ast-primăveră în postul 
Pascilor era cât pe aci se-mi pierd 
nădejdea, atâta eram de necăjit; eu 
eram bolec, mă-ta zăcea pe pat, bu
catele erau pe gătate, nutreț la vite 
n’aveam nici de leac, țineam boii 
cei bătrâni și văcuța asta numai cu 
ogrinji căpătați de pomană, der se 
și cunoscea, că numai de mas mai 
venia sufletul în ei. Der când era 
necasul mai mare, îmi dă Dumne
zeu gândul de merg la popa se me 
tânguesc, se mă învețe ce amarul 
m’oiu sci face? Ț)ummalui m’a aju
tat, DumneȚeu se-i dee bine și să

nătate, că mi-a trimis prescuri nbuă 
și fen vitelor nostre și mi-a mijlocit 
dela banca din oraș o sută bună. 
Cu suta aceea mă cârpii, că cupăraiu 
hrană casei și vitelor și plătii dările 
și cumpăraiu scrofița asta, care ne 
dărui mai târdiu cu 7 purcelașl. 
Apoi ăvend cu ce ține boii bine, am 
putut lucra cu ei locul omenesce și 
ni-a dat roda multă, er ei la pășune 
atâta s’au îngrășat, de i-am dat cu 
370 fl., de unde am rupt suta și am 
dat la bancă, er pe banii rămași am 
cumpărat boii ceștia, ce-i vedî. Drept 
și mai drept, că atunci nu era ca 
acum, că erau slabi și juguiți, de 
toți erau rane la grumaȚl; der i-a 
întrămat DumneȚeu după ce au ajuns 
la noi, la hrană multă și la lucru 
puțin. Amu scii, dragul tatii, cine 
mi-a fost de ajutor, pănă ai cătu
nit tu?"

— „Dumnezeu se dee bine și să
nătate d-lui părinte și ia cei ce au 
făcut băncile, de se ajutoresc și se 
cârpesc cei năcăjiți cu ajutorul lor",—- 
Țise lelea Todora. Er Pavel adause:

„Am văȚut și-am auȚit și pe unde 
am cătunit, că băncile sunt fărte 
bune pentru omul harnic și cumpă
tat, der sunt și foc de rele pentru 
cei nesocotiți".

—„Așa-i“, Țise bătrânul. „Băncile 
după a mea chibsuială, sunt ca apa; 
că apa stânge focul, apa domolesce 
setea omului și a dobitâceior și reco- 
resce câmpiile, apa ne spală de uri- 
ciune, der de n’om băga de sămă, 
apa ne și înecă".

— „Așa și băncile: mulțl se fe
ricesc cu ajutorul lor, mulțl scapă cu 
ajutorul băncilor de mari năcasuri, 
cum am scăpat și noi, dăr mulțl se și 
prăpădesc, de rămân pe ulițe, că iau 
bani împrumut și nu-i mai dau, er 
băncile de pagubă nu pot rămână, 
nici nu se cade să rămână, așa mi-a 
spus popa".

— „Că bine-o Țis, DumneȚeu 
să-l țină și să-i dee tot binele.

Ion Pop Beteganul.

Otiro.il
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Intrat 946 oanete și au eșit 310 oapete ră
mânând ia 23 Sept, un număr de 6212 ca
pete.

Se notâză marfa: nngurâscă veohe. 
grea dela —.— or. până la —.— cr. 
mărfii ungurâsoâ tineră grea dela 
52.— or. până la 53.— or., demijloo dela 
—.— or. până la —or. ușâră dela 
—.— or. până la —.— or.

SCOMPTUKl:

Bursa de Bucurosul
din 22 Septemvre n. 1896.

"S7“ aloxi
* j >i • '.-.ii - j -Q

Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5“/o Aîl.- OCt. 102-
Renta amortisabilă .... &7o 99.’/2

„ (Impr. 1892. . . 5°/o lai.-iul. 98J/,
r „ din 1893 5°/o H »• US. V,
r> „ 1894 int. 6 mii. 57o Apr.-Oct. 96.’/,
M „ (Impr. de 32. '/2 mii. 4% lau.-lulie 86?/,
11 „ (Impr. de 50 mii. *7o 11 H 87.-
11 „ (Imp. de274 m. 1890 47o 71 71 87.-
11 „ (Imp. de45m. 1891 47'» 11 » 87.—
« „ (Im. de 120 iul. 1894 47» » n 87.—

„ (Im. de 90 mii. 1896 47» 87.’/,
Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6’/o Mai-Nov. 102 3/4
Oblig. Oasei Pensiunilor fr. 300 10 290.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 57« lan.-lul. 94-74

V „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov. —
17 „ „ din 1888 &7» 1U1.-D8C. —
•1 i, ,, din 1890 5% Mai-Nov. 95 7.,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lai.-lulie 92.’/,
„ urbane BucurescI 6“/o n ii

II 5u/n « n 88.’/,
15 » ,, Iași • &7o » n 82.—

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

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1622.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 224.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 437.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 456.—
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 305 --
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 195.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,—
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 115.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —f—

n , „ „ 2 em. u. d. 0 lOOu w » —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30g —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 lOCt' 1 1) —.
Societ. p. const, de Tramways 2C< 1» 400.—
20 franci aur 20.08

Cursul losurîlor private
din 22 Septemvre 1896

Banca naț. a Rom. 67» Paris .... 27»
Avansuri pe efecte «7o. Petersburg . . 4‘/27o
Casa de Depuneri 5‘/2 Berlin .... 37»
Londra .... 27» Belgia .... 37»
V iena...................... 4’/2 Elveția .... 3'/,

SJuB’Siisi 8a bursa din Vseraa»
Din 24 Septmvre 1896.

cump. vuwe.

Basilica 6.60 6.80
Credit .... 196.50 198—
Clary 40 fi. m, c. , 57.— 57 50
Navig. pe DuDăra .
Lnsbruck ....

142.—
27.—

146—
27.50

Krakau .... 27.— 27.50
Laibach ..... 22.75 23.50
Buda .... 59.— 61.—
Palfiy .... 58.- 59—
Crucea roșie austr. 18.— 18.80

dto ung. . 10.20 10.70
dto ital. 11.50 12—

Rudolf .... 23.— 24—
Salm . . . . 70.— 71—
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genoia 70.70 71.10
Stanislau . 43— 45—
Trieitine 4’/2c/0 100 m. c. 145— 150—

dto 4"/n 50 69.— 73—
Waldstein 60— 62.—
SerbescI 3”/» 34.50 35.50

dto de 10 franci __ — %_
Banca h. ung. 4% 121.25 122.25

Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta da oorâne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oail. fer. ung. în aur 4 */2°/# . 122.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.—
Oblig. oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .' 97.25 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Iinprum. ung. ou premii .... 155,25
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr......................... 101.45
Renta de argint austr..........................101.55
Renta de aur austr.............................. 123,25
Losuri din 1860........................... 144.75
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. -951.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 400.50 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 368.75 
Napoieondorî.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.77 */2
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.60
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.20
Nota italiene.............................  . 44.25

Napoleon-d’orî Cump. 9.50 Vând. 9.53 
GlalbenI Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. — 
Lire turcescl Cump. 10.60 Vând. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 110.75

Proprietar: Op» Awreî Kluip®șiani»s.
Redactor responsabil Haregoria KBaiaP1. 

Nrul 24 0 0-1896.
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PUBLICAțTONE.
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, cumcă pe basa înaltei conce
siuni ministeriale Nr. 2801/1—2 1896 
Comuna mare Zernesci virade pe 
calea licitațiunei publice și de oferte, 
în partea din pădure „Nămaia“, con
form planului de pădurit aprobat, 
următorul cuant de Oeiline și anume:

I. In clasa de esploatare D. se
ria I departamentul 1 tabla 1 circa 
68,210 metri cubici molidv.

II. In clasa de esploatare E. se
ria I departamentul 1 tebla 1, 2, 4, 7, 
și 9 circa 38,209 metri cubici molidv 
și 86,094 metri cubici lemn de fag.

Prețul de strigare să fixeză pen
tru molidv cu 60 (ș6se4ecl) crucerî, 
er pentru fag 10 ((țece) cruceri de 
fiă-care metru cubic.

Ofertele provâcjute cu timbru de 
50 cr. și 10% din prețul de strigare 
ca vadiu sunt a se înainta subscri
sei primării comunale pănă la înce
perea licitațiunei verbale, care se va 
ținâ Vineri la 9 Octomvre st. n. 

'1896 la 11 6re a. m. în cancelaria 
primăriei comunale din Zernesci.

Reflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Se observă, că la sus numita 
pădure, care se află în o depărtare 
de 16 Klm. de Comună, conduce 
drum, care cu puține Bpese se p<5te 
aduce în starea cea mai bună și în 
fine, că în Comună se află și sta
țiune de drum de fler.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vede în orele oficiose la primăria co
munală din Zernesci.

Zernesci, la 20 Iulie 1896.
Primăria comunei Zernesci:

Stoica Garoiii, Nîstor Podar,
primar. 1027,2—3 notar.

Mosiă de vOndare.
O BSîoșiâ nobilitară consta

tata din 102 jugere, doue case de 
locuit și dependențele necesare de eco 
nomiă, — aflătore în comuna Oit- 
HSogftla, ‘Yi 6re depărtare de sta
țiunea căii ferate HOHlOTOd-HeviZ) 
se vinde din mână liberă.

Pentru informațiunl a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

Membru Juriului esposiției milenare 1896.
■■W hm———^—1—IHH—

Seson de T6mnă și Ernă.
Avem onbrea a atrage din nou amicala atențiune a 

On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri ie modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardcsiuri, rocuri 
de ernă (paltone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, ecoiKP 
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.
6-12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

CmfsssI pielei Brațov.
Din 25 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vând. 9.47

Rficniae €?retz®i 
BuctirescI, 

1066.4- 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

—-goooooooocxx<l-
O specialitate naturală neprețuibilă 

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

isvomi Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COUturbări 
de mistnire. maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciă udului și ale organelor respira- 
tore etc.

PF Borviz sie pirim&all rairsg "W, 
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 minerală.

DEPOSIT PROPRIU în& BBrașov: strada Căîdărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sigbâșâra și în Alba-Julia: la D-l I.B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în IJeva: la Balog Gyula, 
în Oa^estie: la Nemeth Jânos.

Cu tbtă stima: 
Ădmmistratmnea isvorahi 

„M A T a & O A

(comit. Hâromszek). IS O d O li. (Transilvania).

1025,21 — 100

Sz. 5457-1896. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat,
A fogarasi kir. jărâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy a „Furnica11 takarekpenztâr reszveny-târsasâg vegrehajtatbnak 
Mundrean Avram vegrehajtâst szenvedd elleni 90 frt. 70 kr. tOke-kove- 
teles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a fogarasi kir. jârâsbird- 
sâg terlileten levh a fogarasi hatârân fekvO es a fogarasi 435. szâmu 
tljkvben foglalt A f 1781 hrsz. alatt ioglalt ingatlanra az ârverest 720 
frtban ezennel megâllapitott kikiâ’tâsi ârban elrendelte es hogy a fen- 
nebb megjelolt ingatian az 1896. evi Oktober ho 12-ik napjăn d. e. 10 
orakor kebli telekkonyvi ’hatbsâg irodâjâbau megtartando nyilvânos âr- 
verâsen a megâllapitott kikiăltâsi âron albi is elfognak adatni.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0- 
ât vagyis 72 frt. kâszpânzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jel- 
zett ârfolyammal szâmitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. 
sz. a. kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. § âban, kijelolt bvadekkepes 
ertâkpapirban a kikuldott kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 
170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl elOleges elhelyezese- 
rol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1896. evi Februâr ho 28 ik napjân.
A fogarasi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg.

H>r. ftleszăros,
kir. albiro.
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Ia tipografia Caransebeș se 

primesce îndată un culegător 
de litere, sub condițiuni favorabile.

NT—.-VF

Circul Kâroly, Brașov 
din nou edificat înaintea porții 

Strada Vămii, 
Sâmbătă în 26 Septembre a. c.

mare

Reflectanții au să subșternă ru- 
gările lor la Administrațiunea tipogra
fiei și Librăriei diecesane din Caran
sebeș. 1071.2—2.

Representațiune-Bouquet,
cu proganiă alesă.

Se vor produce ambii gimnas
tici în aer Mister Eduardo și Mor 
Samu.

Așa numitul Atletul dinte
lui D. Seidler omul cu falca lui

„Retor m“ 
ciasornicile de buzunar Hemontoir, 
întrece tot ce s’a putut presta până acuma.

înteme'ată j-
la 1887. J-

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

Capital de acții 19. 300.000. Fond de reservă II. 90.000.
Depuneri fi. 990.000. Circulația anuală fl. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5% interese fără privire la terminul de abeficere.

Dare de venit după interese încă o solvesce insti
tutul separat.

După starea cassei, depuneri pănă la fl. 1000 se res- 
tituesc îndată ia presentarea libelului fără a beți cere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,15-*

„VICTORIA", -[ întemeiată 
la 1887. 

.Wttttttt X
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Samson.
Afară de acesta încă 11 puncte 

din programă.
1j a s f î ș i t

Preciosa țigancă spaniolă, 
mare Panto mină istorică cu dife
rite dansuri, executată de întrega 
societate,

Dumineca in SeptemlJ.
Două Representațîi -w
«lupă prânz ®’/2 ore

Representație de zonă cu prețuri 
reduse.

Sera la 71/2 ore 
Representație de gală, 

cu program bogat din 14 puncte.
Rog pe On. public a-me încu- 

ragia cu presența cât mai numerose,
cu totă stima:

forte fine, mechanism de precisiune. Ga
ranție de 3 ani pentru mers regulat. Cea 
mai nouă construcție. Reparaturile sunt cu 
totul eschise. Capacurile ciselate din veri
tabil Goldin. Remâne și după 20 ani ca aur 
veritabil. Prețul e numai 6 fl. in
clusiv cu rep?sage și îmbrăcat în piele. — 
Lanț potrivit de Goldin, fasonul cel mai nou 
â fl. fl.âO. — Să pot procura cu rambur- 
să dela depoul central

g
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KAROLY, director.
2-6 Alfred Fischer*,

Viena, I., Adlergasse 12.

Direcțiunea institutului.
w

Birou de plasare, agentură și comisiune 
Firma: NIEMANDZ și DOTH, ;

Brașovu-vecliiu, Strada lungă Nr. 29 nou.
vis â-vis cu hotelul „Pomul verde“,

se recomandă onoratului public pentru tăte mijlocirile 
dim acest resort, pentru efeptuirea a tot felul de comisiuni, 
dare de informațiunT, asigurațîuni etc.

Taxă de îsiscriere, cheltueli pentru cores- i 
pondențe nu sunt de plătit.

Taxa de mijlocire fixată din partea autorității, este de a 
plăti numai după efeptuita plasare.
Principiu: real și garantat.
Pentru a i-se încredința comisiunii din partea on. public 

rdgă
4-4

se

se
NIEMANDZ și ROTH.

iW Numere singuratice din „ Gazeta TransilvanieiA 
ă 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciiircu.

Pânzărie de in și mărfuri de bumbac, 
Pânzături, albitura de pat, Basmale etc. etc.

Au apărut din nou. 
mostre de

cari se trimit On. clientelă gratis și franco și conțin:

^esemnur* °r>9>na^, pentru novități de Pălării de Dame, 
Confection, Toilette, Blouse, Inpletituri și blanc.

Haine de bărbați și âe copii. Albituri de bărbați, dame și copii. 
Perdele, Portiere, Covore de salon și podim, Coperte de pat, Pânzături, 

Ve linte cusute dc flanel șl de JPIuscli, pentru vojage etc. etc. 

Grand. Magasia „AU PH IZ PIZE“ 
BRUDER HIRSCH & C-o., nur I„ Graben Nr. 15.

NB. Pentru execntnre promptă și solidă a comandelor garantdză firmu nostră, deja recunoscută ca reală.

Tipografa a ■1


