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împăratul la Sima.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei11).

Sinaia, 1 Octomvre st. n.
AatScJî viu a ve c* a unele amănunte 

despre călătoria împăratului Franoiso Io
sif I dela BucurescI la Sinaia și despre 
primirea Majestații Sale în reședința de 
vară a Regelui României, în Sinaia cea 
frumosă și încântătdre.

însoțit de MM. LL. Regele Carol și 
Elisabeta, precum și de AA. LL. Regale 
Principele și Principesa României cu sui
tele Lor, împăratul Franciso Iosif ajunse 
Marți după amăcji p6 la 2 6re la Ohitila, 
venind dela palatul Cotrooeni, de lângă 
BucurescI. In suită se aflau și ministrul 
de esterne, contele Goluohowski, ministrul- 
președinte Sturdza, ministrul de răsboifl 

român, general Budișteanu, generalul Beck, 
șeful statului major, general al armatei 
austro-ungare, generalul Barozzi, șeful sta
tului major al armatei române, apoi ge
neralii români Arion, Pastia, Borănescu etc.

Ajuns la Ohitila trenul regal a trecut 
pe linia fortului și s’a oprit în fața in
trării, aici aștepta comisiunea de apărare, 
și o gardă de ondre. Regele Carol a pre- 
sentat împăratului pe membrii comisiunei 
de apărare, ce se compune din inspeotorul 
artileriei d-1 general Pastia, din inspecto
rul geniului d-1 general Argetoianu și din 
d-nii coloneii: Perticari, Hârjeu, Grămăti- 
cescu, Boteanu, Oprescu, Crăinioeanu.

Un măreț arc de triumf se afla la 
intrarea fortului, avend de o parte și de 
alta câte un tun de asediu, cu munițiu- 
nea lui.

Majestățile Lor au intrat în fort, au 
visitat casematele și au trecut prin curtea 
reduitului la oupola osoilantă. Au pătruns în 
etajul de jos al cupolei, de unde se ma- 
nevrăză și unde sunt munițiunile.

Aci, d-1 căpitan Corivan a explicat 
metodele de tragere și d-1 colonel Condă, 
comandantul regimentului de cetate, a pre- 
sentat planșetele de tragere. Pe urmă, M. 
S. împăratul, M. S. Regele, cu șeful ma
relui stat major austriac, general Beck, 
s’au suit în etajul de bus al cupolei și au 
dat ordin să se începă manevre. Cupola 
s’a ridicat și s’a eclipsat.

După acăsta Majestățile Lor împre
ună cu personele oe Le însoțeau au eșit 
din fort și S’au suit deasupra pe parapet. 
S’a dat ordin să se înoepă tragerea. La un 
semnal dat, tote tunurile din fortul Chi- 
tila, din forturile vecine: Chiajna, Otopeni, 
Mogoșoaia și bateriile intermediare au în
ceput să tragă.

Pe la orele 2 și 72, terminându-se 
visita fortului dela Chitila, Majestățile Lor 
se urcară erăși în tren. Ducele de Coburg 
își luâ rămas bun și se întorse la Cotro- 
ceni, er Suveranii pleoară ia Sinaia în su
netul imnului austriac ; autoritățile locale, 
elevii șoolelor și mii de țărani se aflau pe 
peron și în jurul gărei. Lângă Ploiești se 
aflau înșirate trupele din divizia a V-a. 
Trenul regal a trecut pe aici mai încet, ca 

împăratul să potă privi la armată. Intre 
Ploești și Băiooiu o mulțime de țărani că
lări au însoțit trenul regal o bucată bună. 
Dela Câgipina pănă la Sinaia, linia dru
mului de fier a fost frumos împodobită.

i *

:iv ,.
La'Simaia trenul ce aducea pe Suve

rani, a sosit la 5 și ’/2 ore săra. La gară 
așteptau miniștrii români, eforii spitalelor 
civile: Prinoipele Dimitrie Chica, și d-nii 
Cantacuzino și Fotino, apoi cjiariștii stră
ini și români, ce sosiseră mai ’ainte cu un 
tren special, care li-s’a pus la disposițiă. 
Mai erau aședați pe peron afară de com
pania de onăre și copiii de. șcălă îmbră- 
cațl în costume naționale. Gara era stră
lucit împodobită cu verdăță, flori și sto
guri austro-ungare și române. Salonul de 
primire e mobilat cu mobile de ste
jar, acoperite ou stofe naționale. Majestă- 
țile Lor au scoborît din tren în sunetul 
trompetelor și apoi a musioei, care a in
tonat imnul împărăteso, aoompaniat de cân
tarea școlarilor.

Drumul dela gară pănă la castelul 
Peleș a fost măreț împodobit și cortegiul 
a trecut prin două arcuri de triumf, unul 
la încrucișarea drumurilor și altul în fața 
mănăstirii. Cel dintâiă arc a fost cel mai 
mare și cel mai frumos. Vi-l’am descris 
deja și repet numai, oă țăranii și țăran
cele, cari înfățișau pe cele trei terase ale 
arcului munca viierilor și munca de câmp 
au făcut un mare efect. Intre aclamațiu- 
nile mulțimei. M. Sa împăratul, într’o tră
sură trasă de 4 cai, în oare ședea la 
drepta Sa Regina României, er în față 
Regele Carol, a sosit ia castelul Peleș.

*
S’a vorbit prin diare de patru vul

turi vii, mari, ce ar fi fost legați în vâr
ful arcului de triumf, și cari în momentul, 
în care s’a apropiat împăratul au fost 
slobodiți, tăindu-li-se sforile, de cari erau 
legați. In realitate acâsta frumosă scenă 
era pregătită, cu alte cuvinte era în pro
gram, ideia a dat’o M. Sa Regina. Numai 
oât spre marele regret al arangerilor, ță
ranii, cari au fost trimiși să prindă vul
turii vii s’au întors fără de ei, căci n’au 

isbutit ai prinde, deși i-au zărit, fiind ne
gură desă pe munți.

*
Când au intrat Suveranii în castel au 

fost salutați de un cor admirabil de 60 
de cântăreți.

Totă primirea în Sinaia a avut o co
lore poetioă, precum să și câde să fii în 
romantica pădure, unde locuesce regina- 
poetă și se aude tainioul murmur al Pele- 
șului. Sâra Siuaia a fost ilumiuată, efectul 
era în adevăr măreț între secularii bradi 
ai acestui încântător locaș. Era să fiă, după 
program, și retragere cu torțe, dâr împă
ratul fiind prea tfbosit, s’a rugat să se lase 
afară acest punct.

*
ț)iua de Miercuri, întregă, M. Sa îm

păratul Francisc Iosif a petrecut’o în cer
curi intime ale familiei regale române. Pe 
la 10 ore diminăța M.M. LL. au făcut o 
escursiune cu trăsura la Bușteni și de aici 
spre „Isvor" în Sinaia. Pe la 11 dre au 
plecat MM. LL. cu A A. RR. la „Poiana 
Reginei", unde se află și stâna regală. In 
suită se afla contele Goluchowski și mi- 
nistru-președinte Sturdza. La o distanță 
dre-care s’au dat jos din trăsură ca să 
continue drumul pe jos. împăratul n’a voit 
să mergă pe alea ce era anume pregătită, 
ci a dorit se mergă pe oărărușa de pe lângă 
Peleș, pe unde au mers cu toții.

împăratul era bine dispus și se vede, 
că și Peleșul cristalin cu murmurul lui du
ios i-a causat o vedită plăcere. Drumul în 
munte a durat pesre o oră.

In „Poiana Reginei" înalta societate 
a luat dejunul într’un cort anume construit 
și acoperit cu cetină. In decursul dejunului 
a cântat o musică de lăutari îmbrăcațl în 
costum național cântece românescl. Era 
renumitul taraf a lui Oiolac din BucurescI. 
La cererea Reginei lăutarii au cântat mai 
multe cântece vechi, și ni-s’a spus, că îm
păratului i-a plăcut cu deosebire cântecul: 
„Am un leu și vreu să-1 beu...“, care a - 
trebuit să fiă repetat.

*
După dejun s’au fotografat cu toții, 

într’un grup e împăratul mai sus răejimat

FOILETONUL „GAZ. TR4NS."

Trecut.
(După N. Lenau).

Palid Hesperus scântee 
Dându-ne a înțelege, 
Că din nou o cji ne stinse 
Ne ’ndurata vremii lege.

Norișori plutesc pe ceriurl 
Poleiți de blânda lună 
Și ’mpletesc din rose palicjj;
Pilei mârte, o cunună.

O, trecut!... tu gropa multor 
Pile, ce le-a stins peirea, 
Tu, cu jalea unei inimi 
Vai, înghiți și fericirea!

Sinițement de toaiaiaă.
(După N. Lenau).

Trist vuește ștejerișul,
Cât e cerul tot un nor, 
Vent de tomnă aspru, rece 
Sbiciue pe călător.

A pustiu cum urlă vântul 
Tomna ’n codrul trist, uscat, 
Sună ’n gându-ml amintirea 
Fericirei de odat.

Foi uscate, ostenite
Prin copaci se mai zăresc, 
Inse și ele se scutur 
Și poteca o ’nvelesc;

Cad mereu, voind poteca 
Să-mi închidă, ca în ea 
Se adorm ca ele și eu 
Obosit de v ață grea.

Brașov. I. Priscu.

Primarul satului.
Coman Florescu e un om de 

caracter, un adevărat om de carac
ter! Cel mai vestit desemnator de 
portrete s’ar simți fericit, dâcă ar 
afla un astfel de model, der Coman 
Florescu a trăit, „pe când lumea are 
finit11.

Sătuțul românesc de munte D. 
din Ungaria sudică e împresurat de 

tote părțile cu păreți de stâncă. 
Nici o cale ferată nu flueră pe va
lea sălbatic-romantică și nespus de 
frumosă, și bunii locuitori se încru- 
cesc, când aud, că este un colos, 
care fără cai ori boi și fără putere 
omenescă duce mărfuri și omeni. Ei 
îl numesc un lucru îndrăcit, de care 
Dumnezeu se ne ferescă.

Pe punctul cel mai înalt al sa
tului D. se înalță bisericuța de lemn; 
față în față cu biserica e o casă 
mare țerănescă, locuința bocotanului 
Coman Florescu, primarul satului. 
Tatăl Coman se bucura de renumele 
de-a fi pe atât de drept, pe cât de 
nepărtinitor. Toți cei ce mergeau la 
biserică salutau cu respect, când 
trecea Florescu prin șirele lor. Pă
mânturile lui erau cele mai bine cul
tivate, casa lui cea mai frumâsă, 
nimenea nu l’a vă<jut beat, nici chiar 
la comandarea nevestei sale, care 
se mută la cele eterne de vre-o trei 
ani. Cei mai bătrâni din sat nu-și 
puteau aduce aminte să fi mai cu
noscut vre-un om cumpătat ca pe el. 

Coman Fiorescu avea numai o 
patimă, der o patimă nobilă : iubirea 
peste măsură față de cai. Unde era 
în comitat un târg de cai, trebuia 
să alerge, și când aucjia undeva de 
un cal frumos, nu se putea răbda 
de-a nu ajunge în stăpânirea lui. 
Chiar Sylva, singura lui fiică, forte 
cu greu, îl putea reține dela acestă 
patimă a lui.

Sylva era o fată de 18 ani și 
purta singură gospodăria dela mâr- 
tea mamei sale, și o purta cu cap 
și cu energiă.

— „Der, fată, tu îmbătrânescl 
pe ce merge, trebue să te hotă- 
resci odată a-te mărita!" grăi bă
trânul.

Sylva rîse: „Și tu m’ai mărita 
fără soirea mea? Nu-ml trebue băr
bat, eu rămân pururea la tine, adecă 
— câtă vreme vrei să mă ții".

Bătrânul o întrerupse zimbind: 
„Pănă va veni al tău!“

Și „al ei" veni, mai curând de 
cum ar fi gândit Coman, și adecă 
în făptura unui nou argat.

lu.su
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de-o stâncă, Regina și Princesa Maria șed 
ceva mai jos, 6r în nemijlocita apropiere 
stă Regele și Principele moștenitor, apoi 
doi miniștri. In al doilea tablou șede prin
cesa României pe stâncă, împăratul într’o 
parte și Regina îptr’alta, apoi Regele și 
Prințul moștenitor.

*
Scoborând din „Poiana Reginei", so

cietatea princiară a mers pe jos tot pe 
lângă Peleș' cu lăutarii cântând după denșii 
și s’au întors forte veseli la 3 și */ 2 ore în 
Foișorul Prințului Ferdinand, unde pe te
rasă au luat ceaiul la sunetul cântecelor 
musicei lui Oiolac, 6r cătră 5 ore se reîn- 
târseră în palatul Peleș.

La 7 Ore a fost un prând mai mult 
familiar în castelul Peleș, er la 9 ore a fost 
o soarea, la care au fost invitați toți mi
niștrii, întreg personalul legațiunii austro- 
ungare cu domnele, representanții pressei 
etc.. Corul lui Musicescu din Iași, ai cărui 
membri erau îmbrăcațl în costum național, 
au cântat imnul împărătesc, apoi un cor 
de Hăndl, câte-va cântece bisericescl și 
câte-va naționale române, precum și im
nul național român „Deșteptă-te Române", 
împăratul Francisc Iosif și-a esprimat deo
sebita Sa mulțumire față cu escelenta pro- 
ducțiune a corului dela Iași.

*
La 10 ore împăratul a pleoat la gară, 

după-ce și-a luat adio dela Regina și 
Principesa în caste], însoțit fiind de Re
gele Carol și Prințul moștenitor cu suitele.

Regele cu Principele au voit să-l pe- 
trăcă până la Predeal, der M. S. împăratul 
a mulțumit și n’a voit să primăscă, spuind 
că e ostenit și voesce să se retragă în va
gonul de durinit.

Când MM. LL. au ajuns la gară, în 
dosul gărei i-a primit taraful lui Ciorac ou 
imnul împărătesc. Intrând în salonul de 
primire, aici îl așteptau miniștrii cu tobe 
personele de distincțiune din Sinaia. M. Sa 
a dat mâna tuturor miniștrilor la plecare 
și a pășit pe peron, unde L'a salutat com
pania de onore cu musica. A trecut fron
tul companiei cu Regele Carol și prinoi- 
pele Ferdinand și apoi ’șl-a luat rămas 
bun dela ei, îmbrățișând și sărutând atât 
pe Regele, cât și pe Prințul moștenitor.

Gara era splendid iluminată cu lam- 
pibne venețiane. Pe peron erau întinse oo- 
vdre și jur împrejur flori exotioe. Pleca
rea M. Sale împăratului a fost însoțită de 
strigările : „ura" și „să trăâscă" ale imen
sului public. M. Sa a pleoat mișcat și mul
țumit de primirea strălucită și căldurosă 
ce a întempinat’o în cele trei dile ale pe- 
treoerei Sale în România.

Primirea împăratului Francisc Iosif în 
Bucuresci a Lost, o recunosc Români și 
străini, cum nu se putea mai strălucită. 
Capitala română a voit să arate în mod 
ostentativ, cât de mult se simte onorată 
prin visita împărătăscă, prin care România 

se recunosce ca un stat cultural și factor 
însemnat în Orient. Nu s’a cruțat nici o 
cheltuială spre a înfrumseța și decora în 
mod princiar gara, apoi stradele și Bule
vardele, pe unde avea' să trecă cortegiul 
imperial și regal. Mai multe arcuri de triumf, 
care de care mai frumos împodobite cu 
vulturi și corone împărătesei, cu stegurl 
române, austriaco și ungurescl au fost ri
dicate în calea dela gară pănă la palat, er 
în drepta și stânga stradelor erau ridicați 
stâlpi cu embleme și stegurl. Clădirile pu
blice, precum și cele private au fost de
corate cu ghirlande verdl, covoră etc., cu 
un cuvânt s’a făcut tot ce numai s’a putut 
pentru a da strălucirea cea mai mare aces
tei primiri.

Culmea festivităților arangiate în o- 
nbrea înaltului 6spe a fost însă revista ar
matei pe câmpul dela Cotrocenl. 36,000 de 
soldați au defilat înaintea împăratului Fran
cisc Iosif, țliariștii străini erau încântați 
de priveliștea, ce li-o oferea brava armată 
română. Un raportor ungur spune, că Mo- 
narchul nostru a dis în fața statului major 
despre armata română: „E forte frumosă, 
România pote se fiă mândră de ea", er după 
defilare împăratul să fi dis regelui Carol, 
că se simte forte onorat a cunosce esce
lenta armată română.

Din camera ungară.
Ședința de alaltăerl a oamerei ungare 

a fost fârte sgomotosă și agitată.
Deputatul Ferdinand Horanszky a fost 

primul vorbitor, și el făcu imputări minis- 
trului-președinte Banffy, pentru ce acesta 
anunțase cu o di mai înainte disolvarea ca
merei în camera magnaților, și nu în ca
mera deputaților. Apoi deolarâ că guver
nul n’a luat în serios proiectul privitor la 
judicațiunea Curiei la alegeri, și aoum tdtă 
Gestiunea rămâne baltă, după-ce camerele 
nu pot hotărî asupra proiectului înoă îna
inte de disolvare.

Br. Banffy în răspunsul său recunosoe, 
că el ar fi trebuit să auunțe disolvarea mai 
întâiei în oamera deputaților, der după-oe 
oposiția din camera magnaților îl interpe
lase în acestă oestiune, el fu silit să răs
pundă. pice mai departe oă e neapărat de 
lipsă, ca să se disolve actuala cameră, de- 
dre-ce nu esistă garauții suficiente pentru 
faptul, că ore ar fi finit parlamentul de 
aoum desbaterile privitore, la buget ? In 
fine protestâză contra învinuirei, că el n’ar 
fi luat în serios proieotul privitor la judi- 
catura Curiei în afaceri eleotorale.

Gabriel Ugron atacă vehement guver
nul'pentru disconsiderarea proiectului, care 
ar fi pus stavilă, ca să nu potă întră în ca
meră orl-ce indivicjl.

După-oe Banffy îi răspunde în câte-va 
ouvint.e, și după-ce mai vorbesce și depu
tății Ilelfy și Polonyi, cel dintâiQ în cestiu- 
nea enunoiărei făoute de ministrul-preșe
dinte în camera magnaților cu privire la 
disolvarea parlamentului; âr al doilea în 
oestiunea comisiunei regnicolare — urmâză 
interpelările privitor la serbările dela Porțile 
de tier.

Deputatul Reia Komjâthy imputa as
pru guvernului, că la serbările dela Orșova 
nu s’a aucjit vorbă maghiară, nu s’a vă- 

4ut steag maghiar și nu s’a aucjit musică 
maghiară. A fost sărbătorit nu regele ma
ghiar, ci împăratul austriac.

Contele Albert Apponyi întrebă, oă 
pentru-ce a lipsit stindardul național ma
ghiar de pe vaporul, oare duoea pe oei trei 
monarohi ?

Tot în sensul acesta făou interpelare 
și Ugron.

Ministrul-președinte Banffy răspunse 
deodată la tustrele int.erpelațiunile, provo- 
oându-se la pressa străină, oare aocentuă (?) 
oă serbarea dela Orșova a avut caracter 
maghiar. La învinuirea, oă pe vaporul im- 
perial-regal era arborat numai stindardul 
ministerului de comerciu, vorbitorul răs
punde, că a fost arborat și steag național 
maghiar.

*
Ce se ține de cestiunea disolvărei oa

merei și nouăle alegeri, semi-ofioibsele din 
Budapesta anunță, că disolvarea camerei se 
va face poimâne, în 5 c. Noul parlament 
se va întruni la 20 Noemvre. Alegerile se 
vor înoepe probabil în 3 Noemvre, și vor 
dura 10 cțile.

„Bmgjăfate! Fă dreptate
Cu aceste cuvinte îl întîmpină 

pe monarchul nostru clarul „Mesagerul 
național“din Bucuresci; cuvinte puse 
în fruntea unui articol, din care re
producem aci următârele pasagii in
teresante :

„Împărate! Fă dreptate /" Inoă odată 
ne va rărsări sorele, simbolul curățeniei, 
numai nouă, locuitorilor acestor plaiuri fru- 
mdse și mănose, cetățenilor liberi din li
berul și independentul regat român, ca apoi 
a doua di, ou primele sale rade maiestâse 
să Te salute pe Tine. înțelept Domnitor al 
unui stat veoin, mare și paternio, în mo
mentul în oare ’Ți vei pune piciorul pe 
pământul românesc. Fiă preamărită clipa, 
în care faol primul pas în țâra ndstră, și 
fiă bine-cuventat cesul, în care Te-ai ho- 
tărît a face pasul acesta.

Dela un capăt al țării pănă la oelalalt 
numai un singur strigăt va străbate văzdu- 
chul în acest moment de fericire pentru 
noi, strigătul de: Bine ai venit 1

Suntem mândri, suntem fericiți, sun
tem încântați de marea și deosebita dis- 
tinoțiune, ce ni-o fad, venind să ne visi- 
tezl, la noi acasă, în modesta nostră lo
cuință, în acea locuință, oare pănă eri a- 
laltăerl era nebăgată în semă, ba ohiar ur
gisită și defăimată de unele oerourl din 
monarchiă, ale cărei fire ocârmuitore sunt 
depuse în roânile Majestăței Tale. Suntem 
fericiți, căci suntem satisfăcuți! Tote de
făimările și tote ponegririle se prefao fum 
în momentul în oare Majestatea Ta vei în
tră în mijlocul nostru, în scopul de a ne 
vedâ și a ne ounâsce.

Pe unde vei trece, de-a lungul și de-a 
latul, vei vedâ un popor compact, plin de 
viâță, blând de fire, însă energic întru apă
rarea drepturilor sale. Un popor devotat 
eu trup și suflet progresului și desvoltării. 
Un popor accesibil pentru cultura cea mai 
înaltă. Un popor, care ține la sine, și ține 
ca la lumina ochilor, și la marele său Dom
nitor, la Rege și la dinastie. Pe unde vet 
trece, vei vedâ o țâră plină de oâmpii mă- 
nâse, o țâră înzestrată cu tâte bogățiile 
naturei, și pășită pe calea cea mai bună 
de-a se emancipa de tote influințele străine 

și de a deveni independentă, tare și mare 
din tote punotele de vedere. Pe unde vei 
treoe, vei vedâ o armată bine organișită și 
bine disoiplinată, compusă din pui de șoimi, 
mândria nâstrăși fala marelui ei comandant 
Carol I., Regele României; o armată oare 
șcie și pote să salveze în cas de necisitate 
onârea țăreii nostre, totdâuna cu aceașl 
însuflețire și bravură, cu care a salvat-o la 
Plevna, Rahova și pe alte locuri.

Mai presus de tâte, vei vedâ inima 
desohisă și sinceritatea, cu care e donat 
dela natură poporul acestei țări, și cu care 
Te primesce în mijlocul său. Din tot ce 
vei vedea, nu e nimic ascuns, ci tot e sin
ceritate, adevărată bucurie, căci Românul 
ast fel primesce âspeții în casa sa. Și fiind
că Te primim cu sinceritate neprefăoută, 
ținem să-’Țl și vorbim tot cu aceeași sin
ceritate. 8ă-’Țl vorbim din inimă.

Iu toiul ferioirei și al bucuriei, în 
care ne aflăm în momentul, în chre Te 
bineventăm în mijlooul nostru, nu putem 
uita, oă nu suntem singuri pe aoest pă
mânt. Divina provedință ni-a mal dat niște 
frați, de un sânge ou noi, cari însă se află 
resfirați sub stăpânirea altor domnitori. Cel 
mal mulțl dintre frații Doștrii, trei milione 
sunt supușii Majestății Tale. E tot aoel 
popor, ca și noi, blând din fire, devotat 
desvoltării sale națiouale, credincios Dom' 
nitorului său.

Majestate! Poporul acesta, sânge din 
sângele nostru, totdâuna, când a fost în 
primdjie tronul Majustății Tale, și era a- 
menințat ou prăbușire, a sărit fără șovăire 
și ’l-a proptit ou umărul său vânjos, ’l-a 
apărat ou pieptul său înzestrat ou șapte 
vieți. Și pentru serviciile aoestea, făcute 
casei domnitâre, al cărei cap încoronat este 
astădl Majestatea Ta, — poporal acesta 
blând și credincios, nu a cerut altă răs
plată, decât numai recunoscerea dreptului 
de a putea trai și a se putea deevolta ca 
popor român.

Majestate! Aoest popor, atât de mo
dest în pretențiunele sale, e astădl despoiat 
de tote drepturile. Scos din oadrul consti- 
tuțiunii, e dat pradă pe mâna dușmanilor 
săi de morte, cari sunt pe calea de a-’I 
răpi chiar și tesaurul cel mai scump oe-’l 
are: duPea sa limbă romândscă. S’a plâns 
și se plânge mereu a~est popor pentru 
nedreptățile ce i-se fac, și plânsele sale nu 
le aud, cari ar trebui să ie audă, și oarl 
ar trebui să le dee ascuitare.

Majestate! Nu-Ți faoem învinovățiri 
pentru acestă tristă stare de lucruri. Un 
domnitor îșl are tot-dâuna consilierii săi, 
sfftnioii, cari datorință au să-’l țină în cu- 
r-ntou mersul lucrurilor. Răspunderea cade 
dâră totdâuna asupra acestor sfetnici, cari 
nu sunt sinceri, și nu se sfiesc a Te duce 
în eidre, zugrăvindu-Țl situația alt-oum, și 
nu așa cum este.

Majestate! Am audit — căci vestea 
se lățesee pe aripile vântului, — că t.ot- 
dăuna, când Te afli în reședința din Bu
dapesta, sufeil de insomnia. Te dai atunci 
la ferâstră și asoulțl cum șopteso undele 
Dunărei, și cum suspină fruucjele pomilor 
sărutate de vântul nopții. Și sunetele au- 
(Țte sunt atât de misteriose, atât de co- 
verșitore, atât de jalnice... pentru-că sunt 
aoompuniate de gemttile și suspinele mi- 
liâneior de suflete nefericite, oarl cer și 
așteptă dela Majestatea Ta aceea ce au tot 
dreptul să aștepte: dreptate.

Gemetele și suspinele acestea prici- 
nuesc insomnia MajeBtății Tale. Căci apasă 
greu suspinele nefericiților inima aceluia,

Pavel era un fecior demn de 
invidiat, un fecior după care la tâte 
fetele le lăsa gura apă. încă în cea 
dintâiu Duminecă mergând la bise
rică se uitară fetele la el ca la mi
nune. Er la joc, când îl văzură cu 
cât foc jâeă jocurile naționale, la 
tâte li-se aprinseră călcâiele de dra
gul lui. Și juca frumos Pavel, fru
mos ca nimeni altul; ca p'o penă 
îșî purta jucătârea, ale cărei pâle 
și crătință flusturând în aer, făceau 
un cerc frumos.

Apoi nu se ostenia, încât gân- 
diai că nici nu jocă, măcar’că juca 
cu tote fetele tot într’una. Cu o sin
gură fată nu jucă, cu tâte că se 
apropiă de ea cu atâta încredere 
când merse se o cheme la joc; în
crederea se oglinda în .ochii lui, ce 
străluceau ca ai pisicei, cândsejâcă 
cun un șorece. Și acestă fată era 
Sylva, care blamase într’un așa mod 
pe Pavel.

Ea a fost cea dintâiu, pe care 
o ceruse el la joc, cinstindu-o prin 
acesta, precum se cuvine argatului 

față de stăpâna lui; dâr ea, care 
dela prima vedere simțise un nu sciu 
ce și nu sciu cum față de Pavel, îl 
respinse cu vorbe blânde:

— ,,O, se vede că ești străin și 
nu ne scii obiceiurile. Fata prima- 
mărului Coman Florescu dâră nu s’a 
dejosi pănă ’ntr’atâta, ca se jâce cu 
un servitor. S’o scii acesta în viitor!“

Pavel îngălbeni, der îșî luă inima 
’n dinți și răspunse:

— „Bine, stăpână, n’oiă uita; 
der va veni odată cțiiaa., când ți-a 
păre bine, decă Pavel, argatul, te-a 
cere la joc!“

Sylva aruncă asupra argatului 
o privire nimicitore și se grăbi că
tră casă, spre a da curs liber lacră- 
milor, căci în așa mod încă nimeni 
nu se purtase cu superba Sylva. „Ah, 
de-ar veni numai tata acasă", — el 
erășl era la târg se schimbe un cal, — 
atunci va trebui să se care din casă 
acest tiner obraznic". Nu-1 putea vede, 
îi turburase tot sângele purtarea lui. 
Și apoi de ce? încă nu aflase ea o 
atragere nici catră un om ca și că

tră Pavel, der o neliniscea împre- 
giurarea, că el ședea sub un acoperiș 
cu ea. Dâmne și bine-șl mai petrecea 
Pavel, cum rîdea de voios, cum mai 
juca, la toți le era drag de el, sin
gur un lucru supăra pe Sylva: prea 
glumia mult cu fetele.

Cu ce ochi lacomi o privea și 
el, când credea că nu-1 vede! Dela 
întâmplarea cea din horă, nu se în- 
cumăta să mai vorbescă cu ea; la 
masă nu-i cjicea nici o vorbă, și to
tuși ei ’i se părea, că numai cu ea 
ar vorbi. In mai multe rânduri sta 
cât p’aci să-i răspundă, der atunci 
afla în ochii lui o privire așa de 
batjocoritâre, cât îșî stringea buzele, 
și numai cu greu se putea conteni 
de-a nu plânge cu lacrimi.

Ea număra orele pănă să so- 
sescă tatăs’o, și totuși îi sbocotea 
inima, când aucjia apropiindu-se tro
pot de cal. Credeți dâră, că ’i-ar fi 
plăcut a se despărți de societatea 
acestui Pavel nesuferibil ? O, nu, cre
dea câte-un moment, că așa de bu
curos 'i-ar face tatălui ei propune

rea, de-a alunga pe Pavel dela casă, 
der nu se simția în stare a face 
acesta. Roșa singură, când se gân- 
dia la așa ceva.

Der de astă-dată tată-s’o întâr- 
Țiă, atât de mult cu venirea, încât 
prinse a se neliniști, deci într’o di- 
mineță se duse la țigana cea bă
trână Santa, care soia da cu cărțile 
de noroc și soia multe descântece.

— „O, vai, porumbița mea, ce 
te portă pe la mine? Ți-e dor de 
tatăl tău? Ai voi să scii cum se 
află în străini? îndată, îndată vei 
sci, puiul meu cel scump. Se dau 
cu sita ori se arunc cărțile?"

Sylva se roși și murmură per- 
plesă:

— „Mătușă Santa.... eu... eu ași 
voi bucurosă se sciu, decă.... mi-oi& 
afla cândva osânda, și cum va fi?"

— „Hi hi-hi! Ni-or spune căr
țile, scumpa mătușii!"

— „După aceea poți se dai și 
cu bobii în sită, veȚi, pentru tata".

Bătrâna căută repede cărțile și 
sita, astupă ferestrile de se făcu în 
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are daiorință are sâ le ștârgă. Poporul ro
mân de peste inuDțl nu a cerut nici când 
și nu cere nici astăfll favoruri deosebite, 
oi cere numai aceea ce-i compete după 
drepturile naturei. Astădl poporul român 
din țările Majestății Tale are numai da
torite, er’ drepturi nu are, pentru-că tdte 
i-le-a oonfisoat, nimicit și falsificat supre
mația maghiară: Poporul român de peste 
munți oere dreptate!

In acest moment de bucuriă deră, 
când fericiți suntem a-’Țl putâ striga dela 
un capăt al țării pănă la celalalt un sincer:

Bine ai venit 1 nu ne putem rețină de 
a nu ne ridioa glasul și în favorul fraților 
noștri, de peste munți, — rugându-Te în 
numele lor, și strigându-Țl un tot atât de 
sincer: Împărate! fă dreptate!

IProcesul ToBiănenfilor.
Rar s’a mai întâmplat între Români 

un proces atât de scandalos și rușinos, cum 
a fost procesul Românilor din Tohanul 
vechia, ce s’a pertraotat ieri și astăcjl îna
intea tribunalului r. din Brașov.

Ca aousator in acest monstruos pro
ces a figurat vânătorul de ciolane loan Be
răria, tutor și vioenotar în Tohanui vechiii, 
un renegat ticălos, care prin lingușiri și 
denunțări vânâză c]iua și nâptea după ose 
de ros. De mulțl ani el era cunoscut oa un 
om primejdios, oare prin intrigi și uneltiri 
zădărnicește pacea și înflorirea acestei fru- 
mose comune românesc!. De repețite-orl 
am publicat și noi corespondențe despre 
isprăvile acestui nemernio, dând la ivâlă 
mulțime de fapte scandalose și fărădelegi 
săvîrșite de el ; dâr tote au rămas zadar
nice, căci stăpânii săi solgăbirăi și fisolgă- 
birăi, al căror instrument este, l’au susținut 
orbesce spre ruina poporului și nenorooirea 
comunei întregi.

Acum însă ’1 s’a înfundat jupânului. 
Duhul oel rău l’a îndemnat să pîrasoă pe 
părintele său sufletesc, d-nul preot George 
Tomas, oă intr’o predică rostită în No
vembre anul trecut în biserică, ar fi ațițat 
în contra națiunei maghiare, er pe d-1 învă
țător Nicolae Bop l’a pîrît, că ar fi ațîțat 
pe popor în oontra lui, adecă în contra 
„Măriei Bale*,  a d-lui — vice-notar, îndem- 
năndu-1 să-l dea aiară din canoularia co
munală.

A fost violen renegatul Beranu, căol 
s’a îngrijit de timpuriu să se îngradescă cu 
martori. A adunat vre-o 12 gunoie din 
sat, cari au pus chiar și jurământ, oă ei 
au aucjit atât pe mvețătorui, cat și pe preo
tul ațițânu în biserica.

Der Românii eu bun suflet din Tohan 
n’au rămas ou manile în sin. Ei au pășit 
cu bărbăția în apărare» preotului lor, așa 
că la pertractare s’au înfățișat nu mai pu
țin ca 46 de Romani tohaneni, oei mai 
mulțl venițl oa martori în apărarea preo
tului și învățătorului lor.

Spiritele între bunii Români din To
han, după cum aflăm, erau forte agitate. 
ErI vre-o 30 de temei au ajunat tota (pua 
pentru oa Dumneqeu să ajute cuusei drep
tății. Și a și ajutat Dumnetjeu, câol Be- 
rariu cu soții sei au rămas de ocara lumei.

Pertractarea, mai ales acjl înainte de 
prântj, a font forte agitată. Martorii preo
tului Tomas și învățătorului Pop protestau 
cu totă bărbăția și declarau fățiș de min
cinoși nerușiuațl pe martorii lui Beranu, 
despre cari s’a adeverit în decursul per
tractării, că mai ales uuii din ei sunt nisce 

lSpădăturl miserabile, cari de câte trei ani 
niol n’au cercetat măcar sânta biserică, 
neoum; să audă pe preot „agitând*;  unul 
din ei chiar și la pertraotare s’a înfă
țișat mort da beat, așa că nici nu putea sta 
pe pioidre. Aceștia sunt amicii șiâmeniilui 
Berariu, soțul de luptă al fisolgăbirăilor 
unguri din oomitatul Făgărașului 1

Martorii părintelui Tomas și ai în
vățătorului Pop erau însă tot fruntași, fețe 
biserioescl și cei mai oinstițî omeni din 
sat, unii dintre ei decorați cu medalii încă 
de pe timpul când serviră cu ostași gră- 
nițerl.

In fața acestora nevoiașul Berariu și 
soții săi au rămas sdrobițl. Tribunalul a 
achitat atât pe preotul Tomas, al cărui apă
rător a fost d-1 advooat Eugen Lemeni, cât 
și pe învățătorul Nioolae Pop, care a avut 
oa apărător pe d-1 advocat Karl Lurtz.

Tribunalul a fost oompus astfel: Pre
ședinte: Petru Pop-, judi votanțl: Garvril 
Budai și Carol Gâldner-, procuror: Ștefani-, 
notar MoZwdr.

Când s’a cetit sentința de achitare, 
publicul, mulțămit de triumful causei drepte 
a erupt în strigări de „se trăescă*  la a- 
dresa tribunalului, oare în causa asta a 
procedat drept și obiectiv.

întrebare e acuma: cu ce nas va mai 
sta Berariu .prin Tohan și ale cui vor fi 
ore sufletele oelor oe au jurat în contra 
nevinovatului lor preot și învățător ?

Procese peste procese.
Par’ că Ungurii dela putere ar vre 

să se despăgubescă pentru grațiarea întem- 
nițaților în procesul Memorandului, ce s’a 
întâmplat în contra dorinței lor.

Marța trecută, în procesul de pressă 
al „Tribunei*  pentru un articol, în care a 
cerut ca Biserica și școla să-și facă data- 
rința față cu Mileniul, a fost condamnat 
A. Balteș, responsabil pentru Redacție, la 
un an și 3 luni îuchisore de stat și 300 fl. 
amendă.

La 6 Octomvre n. vor fi trase înain
tea judecății din Clușiu 10 Bomânce din 
Boița pentru o declarațiune, ce au publi- 
cat’o. Afară de acesta mai sunt în pregă
tire un șir de procese politice unul mai 
monstruos decât celalalt.

S^miLE mLEL
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— 21 Septemvre.

Capeții italieni. Deputății și senatorii 
italieni, împreună cu domnele au visitat în 
Bucurosul alaltăerl Ateneul, unde un foto
graf a fixat, într’un frum is tablou, acestă 
visită. In amintirea visitei o piatră come
morativă a fost aședată la intrarea Ate
neului și un act subscris de toți cei pre- 
senți a fost depus în arohiva Ateneului. 
De aiol ospeții italieni s’au dus la sofila 
primară de aplioație a scâlei normale de 
institutori dela Maidanul Dulapului, unde 
elevii scâlelor normale au esecutat mai 
multe cântece, cari au plăcut mult visita- 
torilor. Au mai visitat apoi biserica Dom
nița Băiașa, Museul de antichități și Aca
demia. La orele 12, comitetul de primire 
a oferit visitatorilor un dejun la șosea, er 
sera a fost la Hugo banohet oferit depu- 
taților și senatorilor italieni de cătră d-1 L. 
Gazzavillan.

Monarchnl căti'ă magnații maghiari. 
In darea de sâmă, pe oare o faoe „Neues 
Wiener Tagblat*  despre sosirea M. S. Re
gelui Carol I la Orșova, se găsesce relatat 
un inoident caracteristic pentru opiniunea, 
oe are împăratul Franoisc Iosif despre 
educațiunea magnaților maghiari. încă odată 
am mai făout amintire despre aael inoi
dent, pe oare aoum îl reproducem textual 
după cjiarul vienez: „Când se apropia tre
nul regal român, se remarcă următorul in
cident: împăratul osbervâ pe câtl-va mag
nați unguri fumând. Atunci chemă pe ba
ronul Banffy și ’i flise în unguresoe : „Spune 
pentru Dumnezeu, acelor domni, oă nu 
se fumâză oând sosesoe uu rege.*  Apoi în- 
torcându-se cătră miniștri Goluohowski și 
Badeni, adăogă în nemțesoe : „tot mereu 
trebue să le fac educație!*  Faptul e narat 
în numărul din 17 (29) Septemvre curent.

—o—
Osîndit pentru un atac asupra minis

trului Fejorvâry. La 21 Fubruarie o. pu
blicase diarul socialist „Uj Nepszava*  din 
Budane8ta un articol intitulat „Kaleidoscop*  
în care se afla și următorul pasagiu în
dreptat oontra ministrului de honvefll br. 
Fejervâry: „Ore nu se pote numi furt, pro
cedarea impertinentă a ministrului de hon
vezi privitor la alimentarea honv&4iior? 
Cine soie unde curg banii!*  In urma 
acesta, la reoeroarea ministrului Fejervăry, 
proouratura intenta prooes de pressă pen
tru oalumniă contra numitului 4lar- B0r“ 
tractarea finală se ținu alaltăerl înaintea 
tribunalului, din Budapesta. Autorul artioo- 
lului încriminat, tinichigiul Iacob Israel, fu 
declarat vinovat de cătră jurați, și tribuna
lul îl osândi la 4 luni temniță ordinară și 
60 fl. amendă.

—o--
Logodnă. Anunțăm cu plăcere logodna 

gentilei d-re Volumnia V. Sassu. fiica d-lui 
V. P. Passu din Brăila, ou d-1 constantin 
Gab'ielescu. — Adresăm tinerei părechl și 
familiei felicitările năstre cele mai cordiale !

—o—
D-1 Emil Alglave, învățatul profesor 

de finanțe dela facultatea de drept din 
Paris, a sosit în Bucurescl. D-sa vine din 
Odessa, după ce a visitat întrega regiune a 
Rusiei unde s’a pus de curând în aplicare 
monopolul alcoolului după Bistemul propus 
de d-sa. D-1 Alglave este cunoscut în Ro
mânia deja din anii trecuțl, când a visitat-o 
cu de-amăruntul.

Dar împărătesc. D-1 General Vlădeseu, 
prefectul palatului regal, a primit in dar 
dela M. 8. Impăretul Franciso Iosif o prea 
frumosă tabacheră de aur împodobită cu 
diamante. Tabachera valorâză câte-va mu 
de Lei.

—o —
Strivit de tramyain. Astăfli la firele 

liy2 s’a petrecut o soenă grozavă îuaintea 
Redacției nostre. Un băiat de vre-o 12 ani, 
ou numele Albert Gaiter, al căruia tată este 
în slujbă la gară, âr mamă-sa ține o câr
ciumă în Brașovul-veohiti, voind se se urce 
pe tramvaifi înainte de ce acesta s’ar fi 
oprit, a căijut între rotele vagonelor, fiind 
târât la o distanță de oâțl-va pași. Când a 
fost scos dintre șinl, era strivit și sohilâ- 
vit, înoât îți era grdză să te uiți la el. 
Nenorocitul a fost dus la spital, unde ni-se 
spune, că a și murit. E destul de trist, că 
tocmai în pieță, unde ciroulația e mai mare, 
nu se iau măsurile de lipsă pentru a în- ■ 
cungiura asemeni nenorociri. Nici măoar o < 

pază bună nu se pune, ca să păzasoă stra
dele și să facă loc tramvaiului, care de 
multe-orl e cât p’aoi să dea peste dmenl.

—o—
Ion V. Socec, un fruntaș al oomeroiu- 

lui bucurescean, a încetat din viâță alaltăerl, 
la 6re 1 și 30 din 4b ia urma unei bdle 
de inimă de care suferea de mai mult timp. 
I. V. Sooec e originar din Transilvania, 
născut la 1830, dintr’o familie săraoă. După 
oe a lucrat câțl-va ani la oasa loamd și a 
agonisit un mio oapital, a fondat la 1854 
împreună ou un asociat ounoscuta sa casă 
din Buourescl. După 2 ani Socec rămase 
singurul conducător al ataoerilor sale și 
oasa sa dobândi, în sourt timp, o reputa- 
țiune bună. Mai târ4iu I. V. âooeo îșl 
asocia la muncă 2 din fiii săi, Jean și 
Victor.

—o—
Cuuuuia principelui moștenitor ita

lian ou principesa Elena a Montmiegruiui 
se va săvârși în decursul luuei ourente 
după următorul program: In 20 Oot. sosi
rea principesei in Bari ; în 21 ceremonia 
oonvertirei; în 22 intrare festivă in Roma; 
în 24 aăBătonă civilă și bisenoesoâ ; in 25 
primirea autorităților publioe ; 26 prân4ui 
diplomațUor; 27 prând militar; săra repre- 
sentațiă festivă; 28 mare revista mibtură; 
și 29 plecarea tinerei pareohl la Florența. 
Intre gratulările pe oarl le-a primit ragele 
Umberto eu prilejul tidanțerei fiiului său, 
pote cea mai caracteristică e gratularea 
regim-mtului 13 de husari prusian!, al oărui 
proprietar este regele italian. Felicitarea 
regimentului a fost rostita înaintea regelui 
de cătră locotenentele Hausmann, iu Monza. 
Hausmann plecă călare iu 12 Septemvre 
din Faikenberg, și oălare perourse calea 
peste Strassourg, Basel, Luzern, și St. Got
hard pană iu Monza, unde sosi în 19 Sep
temvre. Regele Umberto îl primi rorte gra
țios pe gratulant, îl invită la pran4, și 1 
numi cavaler. Calea pe care o lăcu locote
nentele Hausmann calare m timp de 7 cp le 
și 2 ore, este 730 kdometn de lung.

Mari incendii. Firul telegrafio aduce 
soire despre următorele două mari incendii 
In orașul Fez din Africa de Nord arse cu 
totul partea locuită de Jidani. Mulțl locui
tor! au oâ4ut victimă flăcărilor îngrozitâre 
mulțl au rost greu răniți; 500 de omeni 
petrec goli și far’ de adăpost pe câmpuri 
Al doilea incendiu se întâmplă în orașul 
Aberdeen din Auglia. Alaltăerl sera se isca 
foc în sala de concerte ce era tixită de- 
lume. Publioul se imbbul4i spre uși, și asi- 
fei se întâmpla, oă mulțl se nenorociră 
Bănă acum s’a cousttatat mortea a 3 per- 
sone, 40 au fost greu răniți.

— o —
Un lăcătar de mașini, oare să fii în 

stare a oonduoe atelierul mecanic, pe oare 
d-1 Petru Manciu îl întemeieză în Oravița 

: ou soop de-a oonfecționa uu nou sistem de 
mașini de cusut, — invențiă propria a d-lui 
Manoiu, patentată pentru Austro-Ungaria — 
pote afla apiicațiă în aoel atelier ou lorte 
frumdse șanse pentru viitor. Laoătarii 
(Masohiuen-sohlosser) doritori de-a ocupa 
aoel post au de-a se adresa d-lui Betru 
Manoiu m Oravitza (Banat) până la sfirși- 
tul lui Noemvre o. — Avis lăoătarilor ro
mâni !

colibă întunerec ca nâptea, aprinse 
o lampă mică și mormăi un descân
tec asupra unui hîrb cu cărbuni 
aprinși, ce-1 puse aprbpe de ușă, 
spre a ține departe pe deavolul, care 
bucuros face tot felul de lucruri rele, 
precum îi c|icea ea Sylvei, care pri- 
via cu frică la boscânele babei. Apoi 
âmblă pe fată se șecță și se 4i°ă un 
Tatăl nostru, 6r ea împrăștiă cărțile.

Era o grupă interesantă, baba 
cea hîdă și secă, er lângă ea bobo
celul de Sylva, care nu cuteza nici 
a-șl ridica ochii spre cărți. In urmă 
tbte cărțile fură așe4ate și bătrâna 
Santa începu:

— „Un mare rău îți stă în cale; 
der va veni un voinic bărnaciu, care 
te-a scote din necas. Tu nu-i vede 
multă vreme pe regele, adecă pe 
tatăl teu, der voinicul cel bărnaciu 
te-a lua la sine și veți fi fericiți11.

Sylva îngălbini, plăti babei și 
se grăbi spre casă, fără a mai aș
tepta se-i dee și cu bobii. Destul 
’i-au dat ei cărțile de gândit. Cât 
de dureros îi bătea inima. Se nu 

vacță ea mult timp pe tatăs’o! Pâte 
s’a bolnăvit în streini și n’are pe 
nime, cine să-l caute. De bună semă 
de aceea întârejiă atâta. De când 
ține ea minte, nici-odată n’a stat ta
tăs’o trei săptămâni dus de acasă. 
Și apoi voinicul cel bărnaciu, când 
va veni bre ? Ore fi-va și acela așa 
bărbătos și puternic ca Pavel? Der 
ce-o și interesa pe ea acum bălanul 
Pavel, după ce scia hotarît, că sbr- 
tea a fericit’o cu un voinic bărnaciu!

Dâue 4ile deplin umblă fata ca 
prin vis înedee și ’n colo; la cel 
mai mic sunet tresărea, îșl negligia 
gospodăria și nu putea lua nici o 
hotărîre. Pavel o privia clătind din 
cap; el o iubia și simția, că în ini
ma ei se petrece ceva neobicinuit; 
neliniștea ei îl puse pe gânduri.

*

Eră veni Dumineca. Tote slu
gile stau gata de-a merge la biserică 
și-și așteptau stăpâna, căreia de-alt- 
mintrelea îi plăcea peste măsură re
gula. In fine se ivi și ea în haine 

de sărbătbre, der în mână — în loc 
de carte de rugăciuni — ținea o le- 
găturiță.

— „Pavele“, începu ea cu voce 
tremurătore — era primadată, că 
ea-i îndreptă vorba direct — „aci 
ai cheile podului și ale șurei. Și tu, 
Nană“ — întorcându se cătră o ser- 
vitore bătrână — ia cheile dela că
mară și pivniță. Mă priviți cu mi
rare! — Mătușa Santa mi-a spus din 
cărți, că mă aștăptă un rău mare, 
că nu voiu vedâ multă vreme pe 
tata; au trecut trei săptămâni, de 
când s’a dus, și n’am au4it încă ni
mic de el. Am băgat de sămă, că 
și âmenii din sat clătină din cap și 
murmură neîndestulițl, că primarul 
lor lipsesce așa mult de acasă; tre
bue, că s’a bolnăvit și eu trebue să...“

— „Pdte să-l fi lovit vr’un cal 
prin târg și să-l fi omorît; de aces
tea s’au mai întâmplat11, 4ise un ser' 
vitor nesocotit.

Sylva tresări cu grbză, ochii ei 
se umplură de lacrimi. Pavel aruncă 
o privire aspră asupra prostului ser

vitor și se întârse spre stăpâna sa 
cu o voce deosebit de mdle și de 
blândă: „Nu-țl face griji zadarnice! 
Plite că stăpânul nu și-a aflat cal 
pe plăcere în târgul acela, și de 
aceea s’a dus la L., unde chiar acum 
e târg de vite. Rămâi acasă; decă 
te neliniștesce întâi'4iarea lui, void 
merge eu să-l caut. O fată neîm
biată ’n lume, ca tine, e espusă la 
multe de tâte într’un drum lung“.

Vorbele lui Pavel îi făcură bine, 
der vechia încăpăținare se revoltă 
în, ea și chiar voia să-i dee un răs
puns dogenitor, când bătu cineva în 
pârtă. Pavel grăbi afară se vadă, ce 
e; se întârse înse îndată și rugă pe 
Sylva să-l asculte câteva minute nu
mai între patru ochi, că are de a-i 
împărtăși un lucru prea însămnat.

— „Ce mi-ai pute tu spune, ce se 
nu audă și ceialalți?“ întrebă ea su- 
meță și-l privi crunt. „ Sylva Flo- 
rescu nu pote ave vorbiri secrete cu 
servitorul ei. Spune afară ce ai de 
spus, der pe scurt, că eu mă gră
besc !“
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Ostenii români.
Vorbind despre revista de pe 

câmpul Cotrocenilor, cu care s’au 
încheiat serbările date în Bucurescî 
în onorea împăratului Francisc Iosif I 
cjiarul „Timpul^ din 19 Sept. v. scrie:

Cu o legitimă, mândriâ am asistat erl 
cu toții la priveliștea mârețâ pe care ne-a 
oferit’o armata nistră. OrI-ce suflet româ
nesc trebuia să fi tresaltat de bucuriă vâ
nând pe oștenii țârei trecând mândri și vo
ioși în fața Șefului lor suprem și a Ilus
trului Său dspe.

Tote inimele băteau la unison, căci 
oștenii cari defilau, făcând onbre neamului 
românesc, sunt fiii țârei, falnicele drapele 
ciuruite de glonțe dușmane amintesc, că 
acestor viteji datorim ceea ce suntem 
astădl.

Iți umpleau inima de bucuriă escla- 
mările de laudă și de admirațiune pe care 
le audeai eșind din gura străinilor, cari ve
niseră să asiste la acest frumos spectacol, 
împrejurul nostru vedeam cum corespon
denții diarelor străine erau ore-cum uimiți 
par’că ei nu se așteptau la ceea ce vedeau; 
nu trecea minut fără ca să nu răsune jla 
urechile nostre cuvinte plăcute ca: „Su
perb, splendid, frumos ! Așa armată înțeleg 
și eu! Se vede mâna Hohenzollernilor!“ și 
altele tot atât de măguli tore pentru audul 
fiă-cărui Român.

In fine se pote dice, că revista de pe 
câmpul Cotrocenilor a fost încheierea cea 
mai strălucită a sârbărilor date în capitală 
pentru primirea Majestăței Sale împăra
tului Francisc Iosif.

Când sorele, străbătând norii amenin
țători, a apărut aruncând raze de lumină 
aurie peste pădurea de baionete și făcend 
să strălucescă uniformele, un strigăt spon- 
taneu de „ura!“ a isbucnit din tote pep- 
turile. Spectacolul era într’adevăr măreț și 
va rămână neșters din amintirea asistenților.

împăratul părea mulțămit peste mă
sură; Majestatea Sa urmărea cu o aten
țiune din cele mai învederate tote mișcă
rile armatei și privea la fiă-care corp în 
parte, în măsură cum defila.

A cjice, că M. Sa Regele era radios 
este o banalitate; cum să nu fiă radios în
țeleptul Suveran, care vede încoronată 
munca Sa neadormită de trei-decl de ani; 
care, înconjurat de iubirea și admirațiunea 
unui popor întreg, primesce în capul ar
matei, pentru care a făcut atâta și pe care 
a condus’o la victorie, pe Suveranul unui 
mare Imperiu și pote să-i presente o ase
menea armată?

Aflăm, că Augustul Ospe s’a esprimat 
cu multă căldură în privința oștenilor noș
tri ; dela gura Văii unde l’au salutat pri
mele tunuri românescl, pănă la Predeal, 
unde alte tunuri Ii vor dice „Rămas bun44, 
împăratul Francisc Iosif a avut prilegiul a 
vedea o bună parte a oștirei nostre și pre

tutindeni ea ’I-a lăsat o impresiune din 
cele mai plăcute.

Nu voim să anticipăm asupra Moni
torului Oficial, der putem spune de pe acum, 
că va apare în curând un ordin de di al 
M. Sale Regelui, prin care Șeful suprem 
mulțămeșce armatei de modul cum s’a pre- 
sentat și îi comunică impresiunea favora
bilă pe care a făcut’o înaltului dspe.

De altmintrelea, Majestatea Sa împă
ratul Francisc Iosif a avut în cursul Dom
niei Sale mai multe prilegiurl de a cunosce 
și de a aprecia calitățile militare ale nea
mului românesc.

In diferitele resboie pe care le-a avut 
Monarchia vecină, supușii români ai împă
ratului au dovedit în mai multe rânduri, 
că vitejia face parte din moștenirea glo- 
riosă a strămoșilor lor, cari sunt și ai noș
tri. Ei și-au vărsat sângele pentru Suve
ranul lor și au arătat, că sunt oștenii săi 
cei mai leali și cei mai credincioși.

Aceleași însușiri le are oșteanul nos
tru; pe densul se radimă speranța Națiu- 
nei și a Regelui ei, el ne-a adus unde sun
tem, tot el ne va ocroti pentru a pute ur
ma în liniște opera nostră de pace și de 
cultură.

Oștenii noștri, fala țârei, să trăiască!

Supărarea Maghiarilor.

Pressa maghiară e forte supă
rată în urma faptului, că elementul 
maghiar a avut un rol secundar la 
inaugurarea canalului dela Porțile 
de fier.

Etă spre pildă ce scrie „Magyar 
Hirlap11 în acesta cestiune:

„Dâr cine e de vină, că noi n’avem 
serbări de bucuriă, fără vr'o amărăciune? 
S’a oam ignorat, că inaugurarea trebuia să 
fie o serbare maghiară și caracterul ei ma
ghiar nu s’a manifestat aici măcar în apa
rență. Cu atât mai mult ne-a surprins 
aoesta, oă din partea Românilor s’a făcut 
totul, ca representanții puterilor europene 
să remarce presența lor. O armată întregi 
s’a înșirat de-a lungul malului român al 
Dunării; stindardele române au fost arbo
rate pretutindeni, stindarde unguresol forte 
puțiue. Programul serbărilor de Inaugurare 
a fost aprope compromis prin acăstă de
monstrație amicală. Și totuși Porțile de fier 
au fost tăiate de noi, er nu de Români44.

„întâlnirea celor trei monarohl s’a 
transformat într’o mare serbare a păcii, în 
care rolul principal, spre marele nostru regret, 
l’a avut România. Regele României nu nu
mai că a venit cu o suită mare și strălu- 
oită, der malul român si Dunării dela ho
tar și pănă la Gura Văiei, a fost teatrul 
unor strălucite serbări militare. In onorea 
vaporului imperial în care se aflau cei trei mo
narch! cu suitele și miniștrii, au stat de gardă 
la hotar 13 batalione de infanterie, garda

regală română, artileria și cavaleria. Și 
oând a treout vaporul imperial și celelalte 
vapore, armata română le-a primit cu en- 
tusiaste strigăte de „ura44, cu imnul aus
triac și cu bubuitul tunurilor. De pe bor
dul flotilei române si al vaporelor române 
mii de omeni îșl agitau batistele, er sus în 
păduri și pe munți mii de țărani și țărance 
române au înohinat drapelele române, ce 
le aveau în mână. Și aoâstă demonstrație 
a fost cu atât mai imposantă, cu atât mai 
surprintjătore, cu cât nu fusese anunțată 
de mai nainte“.

„Aoâstă pompă mare a pus mai mult 
în evidență starea de părăsire a ma
lului sârbesc. Acest mal a presintatîn ade
văr un aspect trist cu cele câte-va stin
darde sârbesc! ce s’au zărit pe io! pe oolo. 
Dâr mult mai trist a fost ’rolul Ungariei, 
căci prin nimic ea nu și-a afirmat marea 
lucrare pe care a desăvîrșit’o.

„JBudapesti Hirlap*,  vorbind mai 
înteiu de impresiunea escelentă, pe 
care au produs’o trupele române În
șirate pe malul Dunărei, continuă 
astfel:

„Profundă tristeță ne cuprinde în fața 
pompei și a strălucirei desfășurate la Por
țile de fier. Am crecjut, am fost îndreptă
țiți a spera, că inaugurarea va fi corona 
serbărilor milenare; dâr totul s’a vecjut acolo, 
numai Ungaria milenară nu. N’a fost aoolo 
măcar Ungaria modernă, nici regele Un
gariei, nici culorile Ungariei, ci numai Mo- 
narchul Austro-Ungariei și culorile monar- 
chiei.

„La ce să ne așteptăm acum după 
tote acestea dela visits din Bucurescî? Po
litică europeană? Alăturarea României la 
tripla alianță? Nu vom micșora valorea 
acestui lucru, dâr acea presiune morală, 
acea amărăoiune, aoea sugrumare nemilosă 
a aspirațiunilor, a mândriei și a sentimen
telor nostre patriotice, — sugrumare ce 
s’a desăvârșit cu atâta pompă la Orșova, 
strînge tote inimile unguresol, deslănțuesce 
sentimentele, le lasă fără stăpân și le alungă, 
după un scop — unde? De sigur nu între 
paragrafele pactului nostru ou Austria.

„Răbdare! Răbdare l*  Am privit cu invi
die puterea răpitbre a tânărului regat român 
național. S’a presintat în mod imposant la 
hotar; însuflețirea și mândria națională au 
făcut să-i iâlfae stindardele, și aceeași în
suflețire a dat aripi salutului ei. Acolo ex
pansiunea, credința și .aspirația sgomotdsă 
a junelui; er la bmenii noștri ramolisment, 
o prudență îngrozitore și o ore-care abdi
care la viață; pe omenii noștri i-a tîrît mo
narchia, cum un remocher tîrăsoe șlepurile.

„Dâcă Apponyi, oare a fost aoolo, 
n’a jurat de cel puțin țepte ori, oă preferă 
a muri ca un pustnic, decât să se închine 
spiritului oe s’a manifestat la Porțile de 
fier, — atunol el n’are sânge in vinele sale.

„Oe^să faoem ou Românii noștri, când

noi n’avem curaj să ne afirmăm! Atât de 
mult s’a anihilat statul național maghiar 
aoolo! De o nevoie infamă suntem siliți să 
îndurăm aoesta, der ne strîngem pumnii, 
ne mușcăm buzele și cjioem: Răbdarej 
Răbdare!

„Regele nostru niol nu bănuesce, oă 
o amărăciune turbată sfâșie mii și mii de 
inimi oredincidse unguresol, și dâoă ar vedea 
cum înfășurăm sărmanul nostru tricolor, 
soăldându-1 în lacrimi, acum la sfîrșitul 
serbărilor milenare, — tot nu ne-ar înțe
lege44.

0 adunare pistrițâ de învățători.
Comitatul Făgărașului, Sept. 1896.

Cine ar fi treout în tfiua „înălțări Sf. 
Cruci44 pe la 10 ore a. m. prin „strada Be- 
cleanului14 din Făgăraș, ar fi putut observa 
două grupe de „domni44 înaintea școlei ci
vile. Trecătorii maghiari, vădend grupul al 
doilea, diceau „ezek a dăszkelek14. — Da, 
erau dascăli. Intr’un grup domnișori de deo
sebite tipuri: ochi aședațî piediș, fețe nem- 
țescl, două fețe „romane (!)“ și un nas de-al 
lui Israel. Erau învățători de stat, refor
mați și de-ale<*  „națiunei44 fiice recipiate. 
Două-decI de pași dela ei un alt grup, gră
mădit laolaltă și cu uitături batjocorose și 
buze strîmbate a năcas. Ișl rîdeau unii de 
alții. Erau dascălii grănițerescî.

Cu toții erau convocațl la adunarea 
reuniunii învățătorilor de stat și comunali 
din comitatul Făgărașului. Bieții grănițerl, 
predațl în urma rescriptului preaînalt au
torităților oomitatense, încă au luat parte 
fiiind, după disa convocării, „din oficiu44, 
membri ai acelei reuniuni.

Programul a fost milenar. Punctul 
prim: Szozat-vâ, la care noi, înstrăinați de 
mama cea vechiă, n’am apucat să ajungem. 
Der aucjiam de afară încordarea meseria
șilor și neguțătorilor din „dalegyestilet44-ul 
Făgărașului, căci aceia ne-au „învrednicit44 
cu producția. Vorbirea de deschidere, după 
stereotipele frase de „lipsa de strîngere a 
forțelor14, „plantarea iubirii de patrie44, „per
fecționare44 — și perfecționare! — a fost 
așișderea milenară. Apoi declamarea unei 
poesii de Petofi. Asta a fost de bună semă 
„patriotică44, căci n’am priceput nimic din 
ea: declamatorul ori șoptea, ori urla ca 
vântul, ce mână flăcările caselor aprinse, 
când cu invasiunea „civilisatorilor44. (VedI 
icona lui Feszty!) A urmat o prelegere 
praotică a unui învățător dela școla de fete. 
Am stat și acolo. ’Șl-a cetit apoi un învă
țător dela școla de stat din Făgăraș o di
sertația despre școla de repetițiă. Și asta 
am audit’o. Aici l’a pus păcatele pe Geor
gescu să facă unele observări — horribile 
dictu — in limba română. Ca mușcat de 
șerpe sare un alt șerpe vitez din Comăna 
— și, aici au școli de stat — și se ’ncruntă: 
„Kerem, cum pote se vorbâscă cineva în 
limbă străină aici? Trist ar fi, decă cineva

Lui Pavel ’i se umflară vinele 
pe frunte de mâniă, și decă Sylva 
ar fi fost bărbat, de bună semă să
rea cu cuțitul la el; astfel însă îșl 
petrecu mâna peste ochi și cjise:

— „Va se di°ă tu voescl cu 
orl-ce preț se audă și bmenii aceștia 
rușinea, ce a cădut peste casa Flo- 
rescului? Așa-deră află dela argatul 
teu, care e cel dintâiu, care-ți spune, 
că tatăl teu e un hoț! Da, un hoț 
ordinar de cai, care de opt cjile e 
închis. Afară stau gendarmii, cari 
au venit să sigileze tbte. Acesta e 
ce voii a-țî spune între patru ochl“.

Sylva se clătină și trebui să se 
țină de cofa cu apă, ca se nu cadă. 
Așa-deră acesta era răul prorocit? 
Da, de bună semă, un rău mai mare 
și mai rușinător nu putea fi. Tatăl 
ei, avutul și stimatul Coman Fio- 
rescu, un hoț ordinar de cai!.... Der 
de ce ar fi avut el lipsă se fure cai ? 
Dâră el era cel mai avut bocotan 
al ținutului!.... Ea se îndreptă su
perbă și c|ise cu voce hotărîtă:

— „Tu minți, Pavele; tata nu-i 
hoț!44

— „Tatăl tău e hoț!41 cfiseră acum 
și gendarmii, cari într’aceea intraseră 
în casă. Mergeți toți afară, voi bmeni! 
Numai fata primarului și argatul cel 
mai de frunte, Pavel, au să rămână, 
spre a ne da unele lămuriri44.

Servitorimea se retrase îngro
zită. Sylva sta locului galbenă ca 
căra. Ea nu avea vorbe, nici lacrimi 
pentru durerea și rușinea ei cea ne
mărginită, der nici o mustrare față 
de tatăs’o, pe care-1 iubia peste tăte. 
Numai vorbele bătrânei Santa ’i su
nau în urechi: „Un rău mare te-a 
ajunge..... un voinic bărnaciu te-a
ridica44.

Era o pausă mută, gendarmii 
vedeau marea durere a tinerei fete 
și-i deteră timp de reculegere. Pavel 
era să-și dea palme, pentru-că s’a 
lăsat stăpânit de mâniă și s’a ară
tat fără inimă față de Sylva, pe care 
o iubia mai mult decât vieța sa. El 
voi să stea sincer și neclintit lângă 
ea. într’o oră va sci tot satul, că 

primarul e în închisore pentru furt 
de cai și peste o 6ră toți și-or în- 
tărce fața de cătră sumeța Sylva. 
„Săracă copilă!44 esprimară dureros 
buzele lui.

Acestea vorbe mai însuflețiră pe 
biata Sylva, care părea înlemnită, 
sângele ’i se urcă în obraz și se în- 
tărse spre gendarmi cu cuvintele: 
„Spuneți drept, adevărat, că tata-i 
închis, și de când?44

Gendarmii îi povestiră, că Fio- 
rescu înainte cu trei săptămâni 
s’a vetjut în tergul din X cu o pă- 
rechiă de cai negri frumoși, pe cari 
’i-a Bcbimbat cu o părechiă de ar
măsari. Cumpărătorul cailor celor 
negri însă era un negustor de cai, 
care și el voi să-i vendă mai de
parte. Ii și veni încă în acea cji un 
cumpărător; der când acesta se uită 
mai cu deamăruntul, află, că aceș
tia sunt caii lui proprii, ce ’i se fu
raseră cu câte-va săptămâni înainte 
din târg. Hoțul nu s’a putut afla ori 
cât l’au căutat. Se ’nțelege, că negus
torul de cai făcu arătare la polițiă. Nu

mai decât fură trimiși polițiști după 
Coman, spre a-1 întreba, dela cine 
a cumpărat el caii aceia, căci ni
meni nu presupunea, că bocotanul 
și stimatul primar să fiă hoț de cai. 
Der nu-1 aflară prin terg, că plecase 
cătră casă. Deci fură trimiși doi gen
darmi în urma lui. Acești gendarmi 
suntem noi. După o călărire sdra- 
venă de câteva ceasuri l’am ajuns, 
și când eram cam de o sută de pași 
departe de el, îl provocarăm se stea 
locului. El îsl întărse capul și cum 
ne zări, o luă la fugă cu cei doi 
armăsari ai săi. Noi, firesce, alerga
răm în urma lui. Când l’am ajuns, 
călărind pe lângă densul, el scăse 
repede din turâcul cismei un cuțit 
mare și și-l înfipse în gât. Ne repe
tarăm să-l oprim, der era prea târ- 
cjiu, — îșl făcuse o rană afundă.

— „E mort tata? Nu o se-1 mai 
văd?44 întrebă Sylva.

— „Nu e mort, ci-i pe cale de-a 
se însănătoșa. Noi îl duserăm în sa
tul cel mai aprbpe, unde medicul îi 
legă rana. Acum zace în prinsorea 
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n’ar sci „limba patriei1*.  Ce ar dice „Nagy- 
meltdsâgw-ul, care e pe părete, (icona Ini 
"Wlassics era spânzurată pe părete între 
patru stoguri „naționale1*),  decă ar audi 
așa ceva?1* Uf, săracă patriă! —II poto- 
lesce inspectorul școlastic, că „la pertrac
tarea disertației numite nu se pote vorbi 
despre asta, der să facă o propunere, când 
vor fi acestea la ordinea dilei1*.

S’au ales noii funcționari. Românii au 
dat vr’o șese inși bilete albe. Pentru cine 
să fi votat. Unul „de-ai statului1* cficsa) 
e bun ca president „Vegh1*,  celalalt, că 
„Lorinczy1*.  Ales a fost Vegh, care la masă 
ne-a provocat să întipărim — par’că noi 
n’am avea alt ceva de lucru — în elevii 
noștri iubirea „limbii patriei**  („a haza 
nyelve1*).  „Mă1*,  elice soțu Niculiță Bârsa
nul. „pănă acum n’am sciut, că esistă și 
un Volapuk maghiar1*.  — „Nu te pricep!1*
— „Ei, n’audl, că patria nostră poliglotă 
are o limbă? Asta trebue să fiă un fel de 
Volapuk, alcătuit din elemente maghiaro- 
româno - slovaco - germano -ruteno-sloveno- 
serbesco-italienesco-bulgaro-orzeesci1*.

Vin propunerile. Se scolă învățătorul 
român Lazăr și propune: „Fiind reuniunea 
comitatensă, fiind limba protocolară în co
mitatul Făgărașului și cea română, fiind 
noi 24 învățători români dela școle cu limba 
de propunere română — adunarea să enunțe 
ca conclus: Limba română încă e limbă pro
tocolară la acâstă reuniune. Procesele verbale 
să se ia și în limba română, convocările și 
alte scripte să se facă și în limba română*.

Nu se pote, dice inspectorul. Statu
tele spunapriat: „limba maghiară1*.  Numai 
schimbându-se acest paragraf s’ar pută a- 
junge scopul!

Propunătorul îșl modifică propunerea 
în sensul, ca să se schimbe paragraful și 
să se roge d-1 ministru a aproba acăstă 
schimbare.

— Nu se pote, chee inspectorul. Propu
neri referitore la schimbarea unui paragraf 
trebue înaintate la comitet, ca acâsta să 
vină cu ele înaintea adunării viitdre, care 
:se va țină în Bran. — A rămas, ca pro
punerea să se înainteze în scris.

Apoi banchet, cu aceleași uitături, cu 
aceleași strîmbăturl de buze. Era humorul 
celui ce ’i se pune funia de gât.

Numai atât? Ba vedeai pe „foștii1* 
grănițerl grămădiți. „.... rușine!1* „Ce să ne
facem ? Am iscălit. Ar fi o slăbiciune să ne 
retragem!.... rușine!1* Crede cineva, că e
vorba de subscrierea unei aderențe învăță
torului Crucian Simu din Ciufud ? Aș ! Mulțl 
-dintre ei — Voilene, te întrece o femeia!
— Au declarat, că se lasă să-i ducă la 
mileniu. Prin pretura Făgărașului a um
blat inspectorul cu vestitul Herszenyi, de 
de ’i-au prins, adecă pănă acum, căci o 
rușine n’or vre dără să mai facă și ei Țării 
■Oltului. A fost destulă cea cu banderiul. 
Bătrânule din Ohaba, ți-s perii cărunți, 
■ce faci?

Apoi să nu te uiți batjocoritor și să 
strîmbl dureros din buze ? ! — Morala : Ca
pul plecat nu-1 tae sabia, der nici un pic 
de omeniă n’are. Și: Când se ’mprăscie 
puii, hârăul face pradă bună.

Brezan.

Serțricâaafi maritim româra.
Serviciul de navigațiune maritimă ro

mână tinde a lua din ce în ce un avânt 
mai mare, mai cu semă în ce privesce trans
portul mărfurilor între Constanța și Cons- 
tantinopol. Afară de vaporele „Meteor" și 
„Me'tea* , s’a mai închiriat anul trecut, în 
Noemvre, vaporul „C’o&ra1* dela d-1 Balin, 
directorul societății de navigațiune „Ham- 
burger-americanische Linie*.

„Cobra*  păstrâză pavilionul german 
și Statul plătesce lunar proprietarului o 
chiriă de 32,500 lei, care este obligat de 
a suporta tote cheltuelile de personal și de 
întreținere, afară de combustibil.

„Cobra1* are o lungime de 81 m.; 
lărgime 10m5 și adâncime 4m5. Cantitatea 
de cărbuni care pote intra în sute este de 
78 tone, er consumațiunea de cărbuni într’o 
călătoriă — ducere și întorcere — este de 
90 tone. Viteza acestui vas este de 16 */ 2—17 
noduri și trajeul între Constantiuopol și 
Constanța se face în 121/2 —13 ore. Călă
torii găsesc pe acest vas tot confortul ne
cesar. Clasa I-a conține 40 cabine și alte 
5 cabine pe punte pentru familii, plus un 
salon de dormit pentru 20 de domne; cl. 
II are 20 paturi pentru bărbați, 20 alte 
pentru domne. Afară de acestea fiă-care 
clasă are un salon, care servesee și de sală 
de mâncare. „Cobra**  este un vas între
buințat esclusiv aprope pentru transportul 
călătorilor între Constanța și Constantino- 
pole și incidentul transportă dela 5—7 tone 
mărfuri, în general legume și fructe din 
Constantinopol.

„Meteorul*  a fost cumpărat de Regia 
Monopolurilor Statului cu suma de 800.000 
lei și serviciile aduse de acest vas sunt 
destul de importante. Marele avantagiC. al 
„Meteorului1* față cu „Cobra1* este, că-i miș
cat prin helice, pe când „Cobra1* cu rotă. 
Amenajamentul interior al „Meteorului1* 
îndeplinesce tote condițiunile cerute; pe 
lângă transportul călătorilor, Meteorul trans
portă și mărfuri pănă la circa 650 tone. 
Lungimea acestui vas este de 79 m., lăr
gimea de 9 m. 75, er adâncimea de 5 m. 
Cantitatea de cărbuni care pote încăpe în 
sute e de 150 tone, er consumațiunea de 
cărbuni în timpul unei călătorii — dus și 
întors — este de 75 tone. „Meteorul1* are 
o viteză de 15 — 16 noduri și trajeul între 
Constanța și Constantinopol îl face în timp 
de 13 jum.-14 ore. Pentru călători „Meteo
rul1* are la clasa I-a 31 cabine pentru băr
bați, 10 pentru domne, un mare salon pen
tru domne, și un fumoar, la clasa II are 
30 cabine pentru bărbați și 16 pentru 

domne. Afară de acesta fiă-care din clase 
are câte un salon, care servesee și de sală 
de mâncare.

„Medeu*  este un vapor mixt, care 
transportă și omeni și mărfuri. El atinge 
următorele porturi: Brăila, G-alațl, Tulcea, 
Sulina, Constanța și Oonstantinopole. Cum
părat de Regie cu prețul de 200 mii lei, 
acest vapor presentă din punctul de vedere 
comercial o importantă deosebită. Tonagiul 
său este de 519 tone; are o viteză de 10 
noduri. Lungimea vasului este de 66 m. 5; 
lărgimea 9 m. 25, er adâncimea 4 m. 5. 
Consumețiunea de cărbuni pentru o ducere 
și întorcere este de 48 tone. In ce privesce 
călătorii, numărul de cabine este suficient.

Pe lângă vasele mari sus citate tre
bue să menționăm micul vaporaș (mouche) 
„Viitorul*,  care face serviciul de remar
cam în Bosfor. In chrând serviciul mari
tim va trimite în Bosfor un alt vaporaș, 
„ Constanța*,  actualmente în reparațiune, care 
’i-a fost cedat de ministerul lucrărilor pu
blice. „Constanța1*,  va fi unul din cele mai 
mari remorchere din Bosfor, pe lângă ser
viciul de remorcare va face și serviciul de 
sauvetage.

Din creditul de 10 milione lei se vor 
comanda trei nouă vapore de călători și 
alte două vapbre mixte, cu o iuțâlă de 20 
mile. Din cele trei nouă vapore, două vor 
face drumul între Constanța și Constanti
nopol, er cel de al treilea dela Constanța 
pănă la Alexandria (Egipt). Cât despre va
porele mixte, ele vor pătrunde pănă în 
Archipelag, alungând Mitilenî, Smirna, Chio, 
Samos, Canea și Creta. Vapdrele de măr
furi ce se vor comanda — în număr de 
cinci — vor avea un tonagiu de 3500 tone 
fiă-care.

Serviciul maritim român a putut să 
înlesnescă drumul între Englitera și Cons- 
tantinopole. Căile ferate orientale, nemul
țumite, că o parte din trafic a trecut pe 
liniile române continuă a ataca serviciul 
maritim român în cparele: „Le Stamboul1*,  
„The Levant and Eastern Expressi1*,  „Le 
Moniteur Oriental1*,  eto., cari apar în Cons- 
tantinopole. Se caută cu orl-ce preț să se 
discrediteze serviciile române afirmând, că 
drumul pe linia ferată Belgrad, Sofia, Cons- 
tantinopole este mai scurt, pe când totă 
lumea recunosce, că drumul pe liniile fe
rate române și liniile române de vapore 
este cele mai repede, cel mai comod și cel 
mai efitin. Sforțările acestor diare, cari 
trăesc numai din subvențiunl, nu sunt însă 
de fel luate în semă, și fără îndoială na- 
vigațiunea maritimă română va trăi și se 
va desvolta în interesul industriei și co- 
merciului român.

Tractul Făgetului la mileniu.
Din Bănat, Sept. 1896.

Onor. Redaoțiune! Cu inima sfâșiată 
de durere vm a aduce la cuDOscința pu- 

blioului româneso, oă protopopiatul Făge
tului, care de atâta timp a stat în nelu- 
crare și amorțire, acum de-odată a început 
și el să dea „semne de viâță1*,  dâr o viâță 
tristă, care din punct de vedere românesc 
este asemenea cu mortea.

Ca încheiere a pelerinagiului la Bu
dapesta, aoest protopopiat, în frunte cu 
unii preoți și învățători, a ajuns să se 
facă spălătore a bucătăreselor, a chelne
rilor, ăr reverențele preoților adevărat mân
tuitor al stelnițelor de prin corturile es- 
posiției milenare, cari și așa nu mai aveau 
pe cine mușoa.

Laudă ție, popo Porfire Fetrovicl (din 
Ferdea) și rolului tău, ce l’ai jucat prin 
Pesta, de cruoifer cu cruoea pe spate. 
Sânția Ta ți-ai uitat de devisa: „Preoți ou 
crucea’n fruDte1* și ocupat fiind cu podu
rile, alții țl-au arunoat crucea pe spate. 
Vrâi să-ți bagi faptul pe mânecă? Dâr 
vorba sfinției Tale, de-a te fi dus la Bu
dapesta pentru islazul comunal, e prea 
deochiată și nu ți-o crede nimeni. Acea 
întreprindere s’a făcut de mult, er cât pen
tru resultat, acesta țl-a fost cunosout și 
înainte de mileniu.

Apoi nu pot trece ou vederea nici pe 
părintele capelan Iân Năgu, terît în jude- 
oată pentru-că cu ooasiunea serbărei mi
leniului ar fi esoelat în ruperea oocardelor 
unguresol de pe pepturile celor ce-i în- 
telnia. Acum se face aoest „voinicos Ro
mân**  chiar și potcovă ghetelor fibirăului, 
oă dor l’a soăpa de „nevoi1*.

Laudă vouă dascălilor români: Ata- 
nasiu Glaba Bujoru, Trifon Lugoj an Bu- 
joru, Petru RadulovicI Batești. Voi sunteți 
sfeșnicul luminării, ce luminâză întunerecul? 
Acâsta e menirea vostră? Cum e cu tine, 
cumetre Trifule? Țl-ai schimbat pănura 
de-odată cu ursul, ce-aștâptă momentul a 
se băga în vizuina sa de iârnă. Er tu, 
Glabo, nu-țl cauți de sărăcia ce te-a co
pleșit, mai mergi și tu făcând banohete?

Gât pentru RadulovicI nu (Ț° alta, 
decât că-șl vede archanghelu! îucolăcin- 
du-șl coda în jurul său, căci e bătrân, e 
oăruDt, se pregătesee de oalea veclniciei 
lăsând rușine în urma sa.

Rușine și de trei ori trei rușine.
— F. Somnor. —

0 societate comercială română.
Unul din ramii cei mai negli

jați la noi, fără îndoiâlă, a fost pănă 
acum branșa comercială.

Fârte puțini Români s’au dedi
cat ramului acestuia. Frumosă era 
odiniâră, ce e drept, falanga vred
nicilor neguțători din Brașov. As- 
tacjl inse, durere, aceștia sunt reduși 
la 2—3 firme. In celelalte ținuturi 
dela noi locuite de Români, abia 
găsim ici-colo câte un comerciant, 
așa, că tot negoțul este în mâni

comitatului. Poți se-1 cercetezi acolo, 
Sylva. Eu sunt trimis aici ca se-i se- 
cuestrez cărțile de oficiu**.

— „Este adeverit, că în adevăr 
tata e hoț? Pâte că tot lucrul e nu
mai o închipuire, o greșelă pâte!“

— „Nu! SiDgur el a recunos
cut, că din tinerețe s’a ocupat cu 
furtul de cai, și că de acesta patimă 
nu s’a putut desbăra ori cât s’a tru
dit. Medicii spun, că acesta e o bâlă 
numită cleptomania. Astfel stând 
lucrul, pedepsa lui va fi ușoră**.

— „Și de ce nu m’au însciințat 
pe mine mai de timpuriu?1* întrebă 
•Sylva.

— „Pentru-că la judecătoriă tre
bue se mergă tote pe calea legei și 
afară de aceea sciau ei, judecătorii, 
că vei afla destul de îngrabă despre 
tâtă starea lucrului**.

Cum prevăzuse Pavel, așa se 
întâmplă. Scirea despre întâmplările 
Florescului s’a lățit repede în tot 
satul; îndată făcură din țințar — ar
măsar, din furt de cai — omor, și 
nimeni nu voia să stea de vorbă cu 

fata unui făcător de rele. Chiar și 
servitorii se lăpedară de Sylva. Sin
gur Pavel rămase credincios stăpâ
nei și lucra pentru ei toți. De sigur, 
că nu mai întona. cântece vesele nici 
el, nici nu mai glumia cu fetele, ci-șl 
puse totă puterea, de-a ține în rând, 
bun ce era. Sylva era tot pe drum de- 
acasă la capitala comitatului și de 
acolo acasă. Trecură multe săptă
mâni, pănă se vindecă rana tatălui 
ei. Apoi urmă cercetarea judecăto- 
rescă.

Judecata era: un an robie și 
despăgubirea tuturor furturilor de 
cai. Pedepsa fu atâta de ușoră, din 
causă că medicii judecării consta
tară, că Co man Florescu era stăpânit 
de bâla cleptomaniei (furtului).

Ca sdrobită veni Sylva acasă. 
Tatăl ei hoț, averea lui confișcată 
judecătoresce, ea rămasă rușinată și 
săracă. Ce-i rămânea alt-ceva, decât 
să mergă să slujescă? Der ori unde 
mergea spre a căuta loc de servi- 
tore, era huiduită. La voinicul cel 
bărnaciu de mult nu mai gândise, 

căci inima ei era răpită de acela, 
care-i rămase credincios în lipse și 
năcasurl. Durere, că el era serac, să
rac ca și ea. Pentru ea nu mai era 
noroc pe pământ. De ce și mai trăia 
6re? N’ar fi fost pentru ea mult mai 
bine, dăcă ar fi murit?

La gândurile acestea ’i se um
plură ochii de lacrăml și-și plânse 
vieța ei tînără și nefericită. Nici nu 
aucjia, că clopotele bisericei chiămau 
pe credincioși la slujbă.

— „Sylva, ac|i e sărbătâre; nu 
vom merge și noi la biserică ?“

Ea-șl întorse capul. Dinaintea 
ei sta Pavel și o privia cu compă
timire.

— „Nu ți-ar fi rușine, să mergi 
cu mine ?“ cjise ©a.

— „Nu. Eu ași fi mândru, decă 
mi-ai da voiă să te însoțesc**.

— „Nu ești mânios pe mine, 
Pavele? Tu scii bine de ce**,  șopti' 
fata.

— „Pote fi bre cine-va mânios 
pe aceea, pe care o iubesce?**

— „Totuși Pavele, cu tâte că 
și eu te iubii din momentul, când 
ai trecut pragul casei nâstre, dâr 
scii tu... drept ai avut când ai Țis, 
că va veni Țiua...**

— „Taci, taci, Sylva, a fost o 
prostiă dela mine, că am vorbit ast
fel. Și veȚi tu, nici pe tata nu tre
bue să fim superați, că de nu s’ar 
fi ivit nenorocirea acesta, de sigur 
că nu se întâlniau în veci inimile 
nâstre, căci amândoi am fost încă- 
păținați, pe amândoi numai năcazul 
ne-a putut muia**.

— „Acum e prea târ$iu, Pa
vele. Eu sunt săracă, tu asemenea. 
Fiă-care trebue se ne urmăm dru
mul, der trebue se-țl fiu, și-ți sunt 
mulțămitore pentru bunătatea și cre
dința, cu care te-ai purtat față de 
mine; și, decă-i da cândva de bine, 
nu cugeta la mine cu măniă“.

Mai mult nu putu grăi, lacră- 
mile îi înecară glasul.

Atunci o cuprinse el în brațe 
și-i Țise: „Sylva, de acțl încolo tu 
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străine, și Românul pretutindenea 
este avisat a cumpăra mai t6te dela 
străini.

Cu deosebire Jidanii au cople
șit ca un potop nu numai orașele, 
der chiar și satele române cu măr
furile lor. N’are cineva, decât se vină 
la Brașov și se vedă, cum chiar și 
aici, piața jur împrejur, ore-când 
atât de bogată în firme române, 
rend pe rend se ocupă de firme 
ovreesci. Er sate românesc!, în car! 
se nu se adăpostbscă cel puțin o fa
milia jidovescă, am pute că nu 
găsim !

Și ce vedem ?
Toți streinii așecțați printre noi 

au venit, cum <Jice Românul, cu 
sula ’n spate, seu cu traista golă și 
după câți-va ani, începând numai cu 
chibrite, îi vedl că-și zidesc case, 
cuprind locuri, ba ajung cei mai bo- 
gaț! în sat.'

Aceste tbte le simțim, le vedem 
și le cântăm de mult cu toții și încă 
n’am pus mâna serios, ca să îndrep
tăm reul.

In fața acestor împrejurări tre- 
bue se întimpinăm cu mare bucuriă 
cea mai nouă întreprindere, ce a 
inițiat’o institutul nostru de credit 
și economii „Albina" din Sibiiu, 
menită a desvolta și încuragia co- 
merciul în comunele rurale din giu- 
rul Sibiiului și, decă va cere tre
buința, și din alte părți.

Bărbații conducători ai acestui 
institut, dirigiat de d-1 Par tenie 
C’osma, au pus adecă la cale fon
darea unei întreprinderi românesc! 
comerciale, ce va purta numele 
„Concordia", societate pe acții, 
cu un capital social de 50,000 fi., 
eventual 100,000 fi. Societatea acâsta 
va sta sub nemijlocita controlă a 
„Albinei" și va îngriji de a cresce 
elemente românesc! solide pentru co- 
merciu, care a<ji este mai peste tot 

^monopolisat de streini.
Scopul societății, precum vedem, 

e cât se pbte de frumos și cores
punde unei trebuințe din cele mai 
arcfătore ale nbstre. Credem, că Ro
mânii vor înțelege însemnătatea aces
tei întreprinderi și vor și grăbi a o 
sprijini cu tdtă căldura. E un înce
put fbrte promițător acesta, care pe 
lângă partea sa morală, promite a 
fi împreunat și cu un frumos câștig, 
mai ales fiind-că Sibiiul, în urma 
joncțiunei căii ferate Vințul-de-jos— 
Sibiiu—Turnu-roșu, are să devină în 
scurt timp un centru fărte cercetat, 
deărece comunicația spre România 
și în general spre răsărit are să se 
tacă în viitor mai mult pe linia aceea, 
fiind ea cea mai scurtă.

Dorim din inimă, ca noua între
prindere, pusă la cale de actualii 
bărbați conducători ai primului și 
celui mai vechiîi institut de credit 

și economii român, să aibă pe tere
nul comercial aceleași succese îm- 
bucurătore, pe cari le-au avut băn
cile nostre pe terenul economic.

Lăsăm să urmeze aci prospec
tul nouei societăți „Concordia", care 
este următorul:

PROSPECT
pentru înființarea unei societăți comer

ciale pe acții în Sibiiu.
In scopul, mai vârtos de a desvolta 

și încuraja comerciul în comunele rurale 
din giurul Sibiiului, se fondeză o sooietate 
comercială sub firma „Concordia". Socie
tatea se înființâză cu un capital de 100,000 
corbne împărțit în 600 acții de câte 200 
de corbne.

Pentru subscrierea acestor aoții se 
emite prospectul present. Subscrierile se 
fac pe listele alăturate acestui prospect; 
er oa ultimul termin de subsoriere se fîc- 
sezâ cjiua de 15 Octomvre 1896.

Ca societatea să-și pbtă începe acti
vitatea cât mai curând, din capitalul so
cial se răspund de-odată la subscriere 10'fi 
adecă 20 corone, — âr la 15 Noemvre 1896, 
2O°/o său 40 corone de fiecare acție. Restul 
se va plăti ia terminele ce le va fixa di
recțiunea, Se pâre răspunde însă și întreg 
prețul acțiun 1 sâu mai multe rate deodată, 
în oare i-se asigură acționariulul 5U/O inte
rese dela diua plătirel.

Drept spese de fondare se plătesc la 
subscriere de fiecare aoție câte 4 corone.

Plățile să pot face : 1) la cassa insti
tutului de credit și de economii „Albina" 
în Sibiiu și la filiala acestui institut în 
Brașov; 2) la „Furnica" oassă de păstrare 
în Făgăraș; 3) la „Cassa de păstrare" din 
Săliște.

Dacă s’ar subscrie mal multe acții de 
oât 500 buoățl, va urma reducere în pro
porție cu acțiile subsonse, eventual adu
narea generală constituantă va decide ur- 
oarea capitalului social la 200,000 corone.

Fondatorii în sensul. §-luI 183 al legel 
comerciale 'șl reservă dreptul de u denumi 
direcțiunea pe cel dintâiu trei ani.

Imediat după terminarea subscrierilor 
se va convoca adunarea generală consti
tuantă, âr convocarea se va publica în (fia
rele „Tribuna" și „Telegraful Român" din 
Sibiiu.

Pentru orientare mar dăm următorele 
informațiunl, cari se vor lua în considerare 
și la compunerea statutelor: a) Firma so
cietăți'. este „Concordia", ec’ sediul e JSibiiul. 
Societatea e îndreptățită a deschide filiale 
pe întreg^toritonul Ungariei, b) Acțiile sunt 
nedivisibile și sună pe nume, c) Acționa- 
nulul, care nu plătesce la timpul sâti ratele 
fiosate, 'I se vor computa 6°/0 interese de 
întardiere, 6r’ dacă a rămas in restanță cu 
dâuă rate și nici la 15 cjile de>a provocarea 
făcută în scris, nu va plăti ratele restante, 
atunci ’șl perde acțiile, ăr’ sumele solvite 
deja treo în favorul fondului de reservă.
d) Direcțiunea, oare constă din 6 mem
brii, pe primii trei ani se denumesce 
de cătră fondatori, âr dup’aceea să alege 
tot pe câte 6 ani prin adunarea generală.
e) Comitetul de supraveghiare se constitue 
din 3 membri, și pe anul prim se alege în 
adunarea generală constituantă, er’ în viitor 
tot din 3 în 3 ani de cătră adunarea gene
rală a societății. /) Bilanțul anual se face 
conform §-luI 199 din legea comercială. 
g) Din profitul net, ’nainte de tote se va 
garanta o dividendă de 5°/o c* *e^a capitalul 
social, și anume la primul bilanț socotite 
dela <jiua respunderel ratelor; asupra res
tului va dispune adunarea generală oouform 
statutelor, ce se vor stabili în adunarea 
generală constituantă. A) Afacerile interne 
se conduc prin Direcțiune și se controleză 
prin comitetul de supraveghiare. Oa organe 
esecutive sunt: Directorul, conducătorul, 
contabilul și ceialalți funoționari, cari se 
denumesc după trebuință din partea direc- 
țiunei.

ești a mea și eu al tău, în satul 
meu am o moșioră și o căsuță, ce 
le dasem în arendă după mărtea 
mamei mele, de 0re-ce nu-mi făcea 
nici o plăcere se șed acolo singur. 
Acolo vei veni cu mine".

*

După trei săptămâni cercetă 
Sylva și Pavel, ca bărbat și nevastă, 
pe bătrânul Florescu în închisbrea 
iui, spre a-i spune, ca fiica lui e așe- 
dată, și că el, după împlinirea pedep
sei, va ședâ la ei.

A doua (ji aflară haiducii tem- 
niții pe Coman Florescu mort pe 
priciu cu vinele gâtului tăiate.

Da, da, a fost un om de carac
ter primarul din D.

Din nemțesc©:
Ion Pop Reteganul.

Sibiiu, în 15 Septembre 1896.

Causa scădere! prețurilor la cereale.
Producțiunea de grâne s’a urcat dela 

1870 pănă adl cu 160—200 milione de 

hectolitri, și de odată cu acesta, valdrea lor 
a scădut adl cu 30 la sută' față de valdrea 
din anii 70. Acâsta privesce producțiunea 
generală a tuturor Statelor producătore.

Prin anii 70 valorea producțiunei grâ- 
nelor se urca la aprdpe 17 miliarde de 
franci, de și cantitatea de grâne n’a fost 
mai mare de 615—620 milione de heoto- 
litri. Adl însă, când produsul anual se urcă 
la aprope 880 milione de hectolitri, valorea 
lui abia se urcă la 12—13 miliarde de franci. 
Ceea ce însemneză, că agricultorii pierd 
adl, în raport cu anii 70, între 4—5 mi
liarde de franci numai la grâne.

Der, în raport cu anii 70, nu numai 
grânele, ci și tote celelalte produse agri
cole au pierdut 30—50 la sută din valorea 
lor. Produsul anual al secărei se pote cifra 
la 500 milione hectolitri, al orzului la 630 
milione, al ovăsului la 540 milione și al 
porumbului la 800 miliâne de hectolitri. 
Tote aceste produse au pierdut din valorea 
lor cel puțin 10 miliarde de franci. Și dâcă 
am face adițiunea pierderei tuturor produ
selor agricole, am avă o sumă de vre-o 
25 miliarde de franci. Acestă sumă fabu- 
losă o pierd agricultorii adl în comparația 
cu anii 70.

Căușele scăderii prețurilor urmeză a 
se căuta înțâiu în prea marea desvoltare a 
producțiunei, și în al doilea rând în per
fecționarea mijloceloi' de comunicațiune, 
adecă în ieftinirea transportului.

Anul 1874 întocmai ca anul 1884, a 
produs fără de veste o mare schimbare în 
prețul cerealelor. Dintr’odată au scăijut pre
țurile; în România la Galați, Brăila și Bo
toșani prețul a scăclut cu 7—9 lei. Acestă 
scădere a durat pănă la 1876, când prețu
rile deveniseră iar ferme pentru câțl-va 
ani, der numai pentru ca reacțiunea să is- 
bucnesbă cu mai multă putere. Dela 1880 
pănă la 1883 prețurile au fost încă destul 
de bune, dâr în 1884 a isbucnit reacțiunea 
și de atunci și pănă adl, cu escepțiunea 
anilor 1891—1892, scăderea, care anul tre
cut a atins culmea, este persistentă.

Situația agricultorilor europeni a fost 
îngreuiată mai ales de Statele producătore 
din celelalte continente, așa că agricultorii 
cu drept cuvânt au cerut protecția vamală 
un fel de „Zo/focem" în contra produse
lor din celelalte continente. Aceste cereri 
nu s’au realisat însă, și adl mulțl economiști 
au convingerea, că concurența continente
lor străine totuși n’are un caracter atât de 
periculos, ca tendința pe care agricultorii 
încep s’o resimtă din spre Rusia. In timpii 
din urmă statele producătore din Europa, 
cari produc esclusiv numai pentru exportul 
în Statele europene, au o producțiă enormă, 
mai mare decât produsul de odinibră al 
celor 2 Americl. Odinioră bursele de ce
reale din Europa s’au resimțit forte mult, 
când producția americană a fost estimată 
cu 20—30 milione de hectolitri mai mult 
decât reclama consumația; âr adl, de pildă, 
produsul anual al Rusiei varieză între 
130—170milione de hectolitri, și mare parte 
din acest produs se varsă pe piețele eu
ropene.

Cea mai mare parte a Statelor euro
pene a intrat în uniune vamală și comer
cială cu Rusia și desigur vor trece 10—12 
ani pănă când Statele europene vor cu
nosc© pagubele ce resultă din acestă uni
une, recunoscând în același timp puterea 
de desvoltare a produselor agricole rusescl.

Prin anii 70 Rusia abia a produs 
60 — 70 milione de hectolitri de grâu și adl 
se apropie de 170 milione de hectolitri.

Gând Americanii au început să cu- 
noscă intensitatea producțiunei de cereale 
a Rusiei, și au luat sâma de puterea ce 
ocupă Rușii în comerciul internațional de 
cereale, au făcut totul ca, reducând pro
ducțiunea de cereale, să dea o mai mare 
desvoltare celorlalte culturi, precum: sfeclă, 
cartofi, mazăre, fasole, fân, rapiță, hameifi, 
etc. Americanii au deschis o nouă cale prin 
cultura vitelor și deja se pot mândri cu 
resultate forte bune pe acest teren.

Tot spre acestă direcțiă tind și agri
cultorii din America de Sud și din Aus
tralia, punându-se pe ipoteza, că nevoile 
Europei vor fi din ce în ce mai puține, 

mai ales când agricultura rusescă se va 
deschide și în Siberia.

Și ce să (jicem, noi Românii, la acâstă 
direcțiă în spre care se desvoltă lucrurile? 
Astfel fiind împrejurările, dice „Epoca" 
din Bucurescl, rolul nostru va fi mult mai 
greu după construirea liniei ferate transsi
berian© și mai ales după popularea Siberiei.. 
Imigrarea în Siberia a luat deja propor- 
țiunl mai mari; în fiă-care an imigreză 
aprope 100,000 de suflete. Așa dâr chiar 
acum, înainte de Inaugurarea marei linii 
ferate, lumea se trage spre interiorul Si
beriei, de-drece se afirmă, că acolo sunt 
imense terenuri virgine, forte bune pentru 
agricultură.

Despre desvoltarea producțiunei de 
grâne numai o comparațiune între anii 
1880—1895 ne pote da o ideiă esactă. In 
1880 un teren de 65.225,000 de hectare a 
fost sămănat ou grâu, producând fiă-care 
hectar în termen mediu 10.91 heatolitri.. 
Producțiunea de grâu se pote evalua deci 
la vr’o 705,51 milione de hectolitri. In 1895 
un teren de 78,198.000 de hectar a fost 
sămănat cu grâu, producând fiă-care hec
tar în termen mediu 11,35 hectolitri. Pro
ducțiunea de grâu a lumei întregi a fost 
875,52 milione de hectolitri. Produsul de 
grâu a lumei în comparația cu anul 1870 
a crescut, sub raportul terenului, cu 23 mi
lione de hectare, și sub raportul produc
țiunei, cu peste aprope 300 milione de hec
tolitri.

In trei grupuri putem să împărțim 
Statele producătore principale din lume; 
în grupul întâiu A) intră Statele europene 
în concurență; în grupul B) Statele ame
ricane in concurență; și în grupul C) Sta
tele europene oonstrînse la import.

A) Statele europene în concurență: 
Rusia (cu Oaucazia și Siberia) Ungaria (cu 
Croația și Slavonia), România, Serbia, Bul
garia și Rumelia. Desvoltarea agricolă a 
acestor State dela 1880 pănă la 1895 este 
următorea: Terenul sămănat cu grâu s’a 
urcat dela 16.159,719 hectare la 23.200.298 
hectare. Producțiunea totală de grâne s’a 
urcat dela 149 milione la 258 milione de 
hectolitri.

Bj State americane și străine în con
curență : Statele Unite americane, Argen
tina, Chili, Canada, India, Australia, Al
geria, Tunis și Egipet. Terenul semănat 
cu grâu s’a urcat dela 30.165,573 hectare 
la 32,760.000 de hectare, producând fiă- 
care hectar în termen mediu 10.31 hecto
litri. Producțiunea totală s’a urcat dela 
311 milione la 325 milione de hectolitri.

G) State de import: Austria, Belgia, 
Danemarca, Franța, Grecia, Englitera, O- 
landa, Germania, Italia, Portugalia, Spania, 
Elveția, Svedia, Norvegia și Turcia. Tbte 
aceste State au un teren de 21.456.000 de 
hectare sămănate cu grâu. Producțiunea 
anuală s’a urcat dela 282 milione la 295- 
milione de hectolitri.

Din aceste date statistice oficiale re- 
ese, că scăderea prețurilor grânelor a fost 
produsă în primul rând de producțiunea 
imensă a Statelor din categoria A) și nu
mai în al doilea rând de cele din catego
ria B). Producțiunea de grâne a Statelor 
din categoria G) are un rol mai mult pa
siv decât activ în determinarea prețurilor. 
Producțiunea de cereale a statelor din ca
tegoria A.) și mai ales a României și a 
Rusiei a luat în ultimii 15 ani proporțiunl 
atât de fabulâse (producția a crescut cu 
110 milione de hectolitri), încât prisosul 
lor de recoltă în fiă-care an este mai mare 
decât întreg prisosul destinat exportului 
al Statelor din categoria B).

Manuale de scâle din diecesa 
Aradului.

Prea Sânția Sa părintele episcop al 
Aradului loan Mețianu a publicat o circu
lară, în care face cunoscut, că s’au intro
dus pentru școlele române din diecesa Ara
dului următorele manuale :

1. Dm retigiune: 1) Istoria biblică, cu 
icone, spre folosul școlelor poporale. Sibiiu, 
tiparul archidiecesei. Leg. 25 cr., 2) Istoria 
biblică a vechiului și noului testament, de 
G. Ludu și I. Dariu. Editura Nic. I. Ciurcu5 
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Brașov 30 cr., 3) Istoria biblică, de Dr. 
Giorgiu Popa. Arad, tiparul diecesei, 10 cr.
4) Istoria biblică. Din „biblioteca cărților 
școlare11. Sibiiu, tiparul archidiecesei 30 cr.,
5) Istoria bisericescă. Din „biblioteca căr
ților școlare11. Sibiiu, tiparul archidiecesei, 
35 cr., 6) Elemente de bibliă și istoriă bi- 
sericâscă, de Iosif Aron. Editor Ciurcu. Bra
șov, 30 cr., 7) Catechism, de Moise Toma. 
Sibiiu, tiparul archidiecesei, 30 cr., 8) Ca- 
techisul religiunei ort. de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș, tipar, diecesei. 9) Istoriore bi
blice de Dr. P. Barbu, 15 cr.

II. Din limba română: 1) Tabele de 
părete. Buda, tipografia statului. 2) Micul 
Abecedar, 18 tabele de părete, de D. Ro- 
manu și I. Tuducescu 3 fi. 60 cr., 3) în
tâia carte de cetire, de I. Popescu. Sibiiu, 
tiparul archidiecesei leg. 25 cr., 4) A doua 
carte de cetire, de I. Popescu, 70 cr., 5) 
Nou abcdar românesc, de V. Petri. Sibiiu, 
librăria W. Kraft, leg. 25 cr., 6) Legen- 
dariu, de V. Petri, 50 cr., 7) Abecedariu 
pentru școlele poporale, de Zah. Boiu, Si
biiu, 24 cr., 8) Carte de cetire, de Z. Boiu, 
40 cr,, 9) Micul abecedaritt, de I. Tudu
cescu două părți cu câte 20 cr., 10) Micul 
legendarii, de I. Tuducescu, 30 cr., 11) 
Abecedar său întâia carte de cetire, de 
mai mulțl prietini ai școlei. Brașov, I. 
Ciurcu 20 cr., 12) A doua carte, de mai 
mulțl prietini ai școlei: Brașov 28 cr., 13) 
Gramatica limbei românescl, de I. Dariu. 
Brașov 25 cr., 14) LecțiunI din gramatica 
limbei rom. de I. Ilica. Arad 25 cr., 15) 
Limba română de I. Tuducescu 30 cr., 16) 
Gramatica limbei rom. de Maxim Pop. Bra
șov, Ciurcu 30 cr., 17) Limba maternă, de 
Dr. Ilar. Puscariu. Sibiiu 40 cr., 18) Gra
matica rom. de N. Mihelțian. Brașov. 19) 
Carte de cetire de D. Dogariu și Nic. Pilța, 
Brașov 70 cr.

IJ. I. Din limba maghiară: 1) Abecedar 
maghiar-român, de Nic. Putnoky, leg. 20 
cr., 2) Legendar maghia-român, de Nic. 
Putnoky, leg. 30 cr., 3) Curs practic pen
tru limba maghiară, de C. Varga și G. Be- 
tranutiu, 30 cr., 4) Legendar maghiar-ro
mân, de I. Tuducescu, 20 cr., 5) Abecedar 
pentru limba maghiară, de Kods și Dariu. 
Brașov, 20 cr.

IV. Din Aritmetică: 1) Elemente de 
aritmetică, de Pant. Dima. Brașov. 2) Arit
metica de I. Dogariu, Brașov. 3) Socota 
dă I. Tuducescu. 4) Curs de aritmetică, de 
Arseniu Vlaicu. Brașov. 5) Elemente de 
geometria, deD. Dogariu și I. Dariu. Brașov.

V. Din Geograftă, istoriă și constitu- 
țiune: 1) Geografia patriei și universală, de 
I. Dariu. Brașov 30 cr., 2) Istoria patriei 
și universală de I. Dariu, 20 cr., 3) Tipuri 
din istoria Ungariei, de I. Tuducescu, 20 
or., 4) Elemente din constituția patriei, de 
Vas. Goldiș. Brașov, 20 cr., 5) Cunoscințe 
din constituția patriei, de I. Popoviciu. Si
biiu 20 cr., 6) Istoria patriei de V. Goldiș 
edit. Ciurcu, Brașov 25 cr.

VI. Din istoria naturală, fisică, econo
mia și gimnastică: 1) Curs metodic din is
toria naturală, de Ipolit Ilasieviciu. Brașov, 
30 cr., 2) Elemente de istoria naturală, de 
Dr. Daniil Barcian. 3) Istoria naturală, de 
I. Tuducescu, 20 cr., 4) Elemente de fisică, 
de I. Dariu, 30 cr., 5) Curs practic de eco- 
nomiă, de I. Georgescu. Brașov, 30 cr., 6) 
Introducere în economiă, de I. Tuducescu 
20 cr., 7) Manual de gimnastică, de loan 
Prodanu. Brașov.

Cărțile geografice ale singuraticelor 
comitate au apărut în edițiune oficială. Se 
pot procura,-ca și globurile, dela fiă-care 
librăriă. Mapa Ungariei de Kogutowicz și 
a Europei tot dela numitul, sunt cele re
comandate de Ministeriu.

NB. Unde la același obiect de învă
țământ se indică mai multe manuale, d. e. 
abecedarie, legendarie șcl. învățătorul este 
■liber a alege dintre cele indicate.

CosiwQcare.
Adunarea generală din acest an a 

Reuniunii învățătorilor români gr. or. dela 
școlele confesionale din diecesa Caranse
beșului, conform §-lui 17 din statute și a 
decisiunei luate în ședința comitetului ți
nută la 4/16 August se convâoă la Ora- 

vița montană pe calele de 13/25 și 14/26 
Octomvre a. c.

La acestă adunare se învită cu tot 
respectul: a) P. T. Domni membrii funda
tori, ordinari, ajutători și onorari ai Reu
niunii. b) P. T. Reuniuni ÎDvățătorescI ro
mâne. o) Toți iubitorii de înaintarea șco- 
lelor și a învățământului poporului nostru 
român.

Programul adunării:
Duminecă în 13/25 Octomvre înainte 

de amâdl: 1. La 9 ore dimineța toți mem
brii și partioipanții se întrunesc în bise
rica gr. or. rom. din Oravița montană și 
asistă la sânta liturgiă împreună cu chie- 
marea Spiritului sânt. 2. După liturgie în
trunire în localitatea destinată pentru ți
nerea adunării. 3. Deschiderea adunării 
prin președintele Reuniunii. 4. Raportul 
general al comitetului despre aotivitatea 
sa în decursul anului espirat. 5. Raportul 
oassarului ou proiectul de budget pe a. 
1896/7. 6. Raportul bibliotecarului. 7. Ale
gerea comisiunilor pentru censurarea ra- 
portelor de sub punot 4, 5, 6, a unei oo- 
misiunl pentru înscriere de membri și în- 
cassarea taxelor dela membrii și a unei 
comisiunl speoiale. După amâcjl: 8. La 3 
ore cetirea operatelor înourse.

Luni în 14/26 Octomvre înainte de 
amâdl: 9. La 8 ore diminâța referadele 
comitetului prin referențl speciali asupra 
temelor lucrate în despărțămintele reuniu- 
nei despre „Gestiunea pedepselor în școlele 
poporale*  și „Gestiunea manualelor școlare*.

Cwrsui ia bursa dm Viena.
Din 2 Octomvre 1896,

Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta de cordne ung. 4% • ■ . 99.30
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 122.—

10. La 10 ore asistare la sânta liturgie.
11. La 11 raportele comisiunilor. După 
amecjl: 12. Defigerea looului pentru adu
narea generală viitore. 13. Propuneri din 
partea membrilor. 14. Alegerea biroului 
și a comitetului pe a. 1896/7. 15. Alege
rea oomisiunii pentru autenticarea proce
sului verbal. 16. închiderea adunării.

Bocșa-Montană, în 18/30 Sept. 1896. 
Ioan lonașîu, m. p. loan Marco, m.p. 
președintele Reuniunii. not, gen. al Reun.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 2 Octomvre. piarul 

„Magyarorszag*  primesce soirea sen- 
sațională, că cu ocasiunea visitei 
monarchului austriac în Bucurescî, 
s’a. încheiat convenția în scris cu pri
vire la alăturarea României la tripla 
alianță. In convențiă România se 
obligă a pune, în cas de resbel, pe 
picior de bătaiă o armată de 150.000 
soldați pe partea triplei alianțe.

„Nene Freie Presseu negă, că în
tre monarchn Austro-Ungariei și 
României s’ar fi încheiat vr’o con- 
vențiă politică și afirmă, că visita 
împăratului Francisc Iosif în Ro
mânia a avut caracter curat privat. 
Consultările între Goluchowslii și 
Sturdza s'au învârtit singur numai 
pe llângă cesliunî economice.

Bucurescî, 2 Octomvre. împăra
tul Francisc Iosif a numit pe Prin
cipele Ferdinand colonel al regi
mentului 6 de infanteriă c. r., a că
ruia proprietar este Regele Carol. 
M. Sa a mai conferit Regelui Ca
rol briliantele marei cruci a ordinu
lui Sf. Ștefan, pe care M. Sa l’a fost 
primit încă în 1878.

Teatru german. Mâne Dumineoă 4 
Octomvre se va da oomedia „Drei paar 
Schuhe*,  âr Luni în 5 Octomvre se va re- 
presenta oomedia „Jedem das Seine*  de 
H. Fischer.

Literatură.
Instrucțiune în afacerea dărilor de 

beutură de consum și de vânzare pentru 
vin, bere, carne, zahar și spirtuose în folosul 
economilor și proprietarilor de vii 1 esem- 
plar trimis franco 12 cr. Vândătorilor 30% 
rabat. Se află de vândare la d-1 Bmanuil 
Barbulescu, învățăt. gr. ort. român în Pesac.

Oalendarnl septemânei.
SEPTEM. are 31 dile. RAPOIUNE.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

22 S. m. Foca și Ion.
23 j- Cone. s. pf. I.
24 S. ânt. m. Tecla
25 C. maica Eufr.
26 j- S. IoanEvang.
27 S. m. Galistru
28 C.păr. Chariston

4 Franc. Asis
5 Placid
6 Brunome
7 Iustin Aug.
8 Brigita
9 Dionisiu

10 Gedeon

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 30 Septemvre n. 1896.

Piodactediv.

8 e m 1 n J e
3 S
3 M
73 înCi ® O

Prețul per
100 o hi (off?.

dela | pănă

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

81
81
81
81

7.30

7*40
7.35
7.40

7.35

7’45
7.40
7.50

Semințe vechi 
ori nouă soiul

<o a
3 «
7 Fi 
Q a

Prețul per
100 chilgr.

dela pună

Săcară
Orz
Orz
Orz 
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

1
nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
79,

6.20
4.10
5.20
6.50
5.45

6.25
4 40
6—
8—
6.—

pană

Oursu.l

« 
a a
W) o
3 o
8

cu

I-

Sem. de trif,

,,

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșiă

— —

Oleu de rap. rafinat dupln —,— —
Oleu de in —. - —. —
Uns. de porc dela Pesta 54.50 55.50

» dela țâră —
Slănină svântată 50.— 51.™

11 afumată 55 50 56.55
Său —, —.—
Prune din Bosnia în buțl 12.25 12.75

n din Serbia în saci 12.25 12.75
LictRr slavon nou

n bănățenesc 14 25 14.75
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

H serbescl
Miere brută —,_ —.—

» galbină strecurată —• —.—
Ceară de Rosenau —.— ..
Spirt brut __,t_ _ ._

11 Drojdiuța de spirt —

B ursa de Bucureștii
din 30 Septemvre n. 1896.

Valori D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oct. 102 ’/.
Renta amortisabilă .... 5% D 1» 99?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/c lan.—Iul. 99.’/,
„ „ din 1893 5% H 1» 99.’/4

„ 1894 int. 6 mii. 5% Am.-oct. 96.’/4
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lulie 86%
„ „ (Impr. de 50 mii. 4% n d 87.—
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4%

47o
n « 87.-

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 n « 87.—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 470 87.—

„ (Im. de 90 mii. 1896 47n 87.—
Oblig, de Stat (Conv. rurale/. «7n Mai- Nov. 102 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 290.-
Oblig, comunei Bucurescî 1883 5u/° lan.--liil. 94.%

„ „ ,. din 1884 57o Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 5% lan.-Doc, —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95 %

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan-lulia 92 >/8
„ „ urbane Bucurescî
» » H »»

6% —.—
57n n n 89 */„

„ „ „ Iași . . H « 82.‘/4
Oblig. Soc. de basalt artificial 67o

V. N.
h n —•« ■

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v, 1634.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 225.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 438.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 h n 459.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 305 --
Soc. Rom. de Constr. ult.div.15 1. 250 200.-
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 —

„ „ 2 em. u. d. 0 1001
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 305 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 „ 1 iX/C vi »
Societ. p. const, de Tramways •2ft •• « 400.—
20 franci aur 20.10

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4*/ 27o
Casa de Depuneri 5’/? Berlin .... 37o
Londra .... 27n Belgia .... 37o
Viena..................... 4% Elveția .... 3’/2

Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. — 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.15
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 155,25
Loeurî pentru reg. Tisei și Segedin. 138.— 
Renta de hârtie austr.......................... 101.35
Renta de argint austr.......................... 101.45
Renta de aur austr...............................122.80
Losurî din 1860........................... 144.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 947.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 406.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 371.10
Napoleon dori.................................. 9,53 %
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.57%
Rente de corone austr. 4%. . . 101,20
Note italiene................................... 44.45

Cms’SuI pieîeâ Bî’așow.

Din 3 Ootomvre 1896.*
Bancnote rom. Camp. 9.48 Vând. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.48
Napoleon-d’ori Ourop. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vând. —.—
Mărci germane Cump. —.— Vând.
Lire turnesol Cump. —.— Vând. —.—
Boris, fono. Albina 6% 100.75 Vând. 101.75

Tergu! de rîmătorl din Stelnbruch.
Starea rîmătorilor a tost la 

29 Sept, de 5493 oapete, la 30 Sept, au 
intrat 579 oapete și au eșit 401 capete ră
mânând la 1 Oct. un număr de 5671 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurâseă veche, 
grea dela —.— or. până la —.— cr. 
marfă ungurâscă tinetă grea dela 
52.— or. pănă la 53.— cr., demijloo dela 
—.— cr. pănă la —.— cr. uș6ră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

din 30 Septemvre 1896

Cursul leșurilor privata

OQinp. vmde.
Basilica . . 6.75 7—
Credit .... 197.— 198—
Clary 40 fi. m. c. 57.— 58—
Navig. pe Dunăre 142.— 146—
Insbruck .... 27.— 28—
Krakau .... 27.50 28.50
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 59.— 61 —
Palfiy .... 58.25 59.25
Crucea roșie austr. 18 — 18.70

dto ung. . 10.20 10.70
dto ital, 10.20 10.70

Rudolf 23.— 24—
Salm .... 70.— 71—
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois 71.25 71.50
Stanislau . 43— 45—
Trieitine 4’/^% 100 m. c. 145.— 150—

dto 470 50 69 — 73—
Waldstein 60— 62.—
Serbescl 370 35— 35.25

dto de 10 franci —,_ _
Banca h. ung. 47n 121.50 122.50

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 25 Septemvre st. n. 1896.

Proprietar; Or» Aus»el SflmreșâSfraML 

Redactor responsabil Sr©g©sfiiM hiaiar.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 5 40
n Grâu mijlooiu . . 5 20
1» Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 10
Sâcară frumâsă . . 3 30

H Sâcară mijlociă . . 3 —
Orz frumos . . . 3 30
Orz mijlooiu . . . 3 10
Ovăs frumos . . . 2 —

H Ovăs mijlooiu . . 1 80
H Cucuruz .... 3 60
M Mălaiu.................... 4 10
1 J Mazăre.................... 7 —
H Linte . . . • . 8 —

Fasole.................... 6 —
1t Sămânță de in . . 8 —
J, Sămânță de oânepă . 6 —
jj Cartofi.................... — 75

Măzăriohe .... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 52

Carne de porc . . . — 51
Carne de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prâspăt 21 —
» Său de vită topit 32 —
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0@aca?®.
La oficiul orășenesc forestieral 

este de ocupat un post de adjunct fo
restiera! devenit vacant.

Cu acest post sunt împreunate 
următorele beneficii:

Leafa anuală: 700 fi.
Bani de locuință 150 fl. even- 

tualminte o locuință naturală.
Paușal pentru drum și diete : 

120 fi.
40 metri lemne de fag.
5 quinquenale de câte: 100 fi. 
Drept de pensiune.
Reflectanții au de a-și ascerne 

petițiunile provecțute cu timbru de 
câte 50 cr., cu testimoniul de botez, 
testimoniul de maturitate dela un 
Simnasiu seu dela o șcblă reală su- 
peridră, cu testimoniul asupra ab- 
solvărei studiilor academice, cu tes
timoniul asupra cunoscerei celor 3 
limbi ale patriei, cu testimoniul 
asupra ocupațiunei de păn’acum, cu 
testimoniul de moralitate și cu acela 
asupra examenului de stat depus în 
Ungaria, cei mult pană în 3i Octom. 
a. c. la acest magistrat.

Brașov, 21 Iulie 1896. 
Magistratul orășenesc.

Nr. 12742 -96.

Concurs.
Se escrie concurs pentru ocu

parea postului vacant de sublocote
nent la poliția locală orășenescă. 
Leafa anuală: 700 fi., bani de lo
cuință 150 fi. și quinquenaliile sta- 
torite prin statut.

Se recere documentarea studii
lor parcurse, cundscerea celor 3 limbi 
ale patriei, cunbscerea referințelor 
locale, producerea testimoniului de 
moralitate, atestatului de botez și 
a testimonului physical asupra să- 
nătăței.

Se preferă competenți, cari au 
fost în serviciul de polițiă, la gen- 
darmeriă, în armata comună seu de 
honvezi ca ofițeri seu subofițeri.

Postul se ocupă de-ocamdată pe 
un an de proba ; mai târcjiu înse, decă 
cel ales și-a corespuns chiămărei, 
definitiv.

Petițiunile au de a se ascerne 
cel mult, pănă în 15 Octomvre a. C. 
la pi'ând 12 ore subscrisului magistrat.

Brașov, 25 Septemvre 1896.
1079,2—2 Magistratul orășenesc.

Schimbare de local.
Aducem la cunoscința On. pu

blic, că Prăvălia și magazinul 
nostru dela I Octomvre le-am stră
mutat în Tîrgul boîBoi*  W. 4.

IOAN DUȘOIU & FIU.

Mosiă de vendare.
o EMîjșââ nobilfitaa’âi consta

tate din 102 îngere, două case de 
locuit și dependențele necesare de eco 
nomiă, — aflătore în comuna Oit- 
SBOglltit, :,/4 bre depărtare de sta
țiunea căii ferate Homorod-HSviZ, 
se vfasde dsm mnă SâlBeră.

Pentru informați uni a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

IWicolae ®a8ets®î 
Bucuvesci.

1066.6 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

„Reform"
ciasornicile de buzunar Hemontoir, 
întrece tot ce s’a putut presta pănă acuma.

forte fine, mechanism de precisiune. Ga
ranție de 3 ani pentru mers regulat. Cea 
mai nouă construcție. Reparaturile sunt CU 
totul eschlse. Capacurile ciselate din veri
tabil Goldin. Remâne și după 20 ani ca aur 
veritabil. e numai 6 ffl. in
clusiv cu repasage și îmbrăcat în piele. — 
Lanț potrivit de Goldin, fasonul cel mai nou 
â fi. fl.50. — Sâ pot procura cu rambur- 
să dela depoul central
3-6 Fescher,

Viena, I., Adîergasse 12,

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

Seson de Tdmnă și Ernă.
a

-O
«1

sa.
CD

7-12

Avem onărea a atrage din nou amicala atențiune 
On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri de modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ernă (palltoiae), uniforssie, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostru

ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
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.

Membru Juriului esposiției milenare 1806.

â
A

0
u

$5

. ȘJPIRT contra Reumatismului
~ ... — ■ . ■ ■■■■

Premiat cu dăpSosne și cu inedaliă de aur la es- 
posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon- 

' dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în spitalurl cu 
. succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca s®M5ebî&,
! Bem, BscBiia, astas»a și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei I coronă, 

mai mare 2 corone 40 filer!.
j Depou ppiucipal în EUMPESTA la farmacia D. Torbk Joszef 

Kirăly-utcza Nr. 12 și JD. Dr. Egger A. Vâczi korut Nr. 17, se mai află la 
. tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
' Producătorul:
i Wadded

ftn-aaiftcăst S.-A.-țJJÎsc3y Nv. SA. 
ComandeEe din provincie se efectuezâ punctual.

Se află în IBrașov la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 
Ales Jekelius, Schuster K., Roth V. 1030,2-10

mare

reu-

sticla

11. 5.75
15 bucăți

l Neîntrecută și în lumea întcegă. au făcut 
dbb a a’ e seasație

Collect!©,
cave constă din S3 laueățîi Mjutevii (nvgBote- 
t-Bi) sg»Ien«ÎB«Se,

ntsmas gsesirâB’M S fL 75 m 
un ciasornic Remontoir de aur fason, 
pentru busunar.
(pe 36 ore), mechanism de precisiune și cu placăRegulat punctual q 

emailată. Capacurile ciselate frumos, sunt lucrate din aur numit fason, care 
nu se distinge de aur curat și nu-șl perde lustrul. — Pentru mersul regu
lat al sus numitelor ciasornice, dau în scris o garanție de 3 ani.

1
1
1
1
2

Tofe aceste 3.5 ©Hiâecte splendide de bijuterie împre
ună eu câstsoB’EBBCwS. de ana*  fason e®stă. numai .

Trimitere cu iamb ursă. — La cas de neconveuiență se restitue banii.
1083,1—6 Firm» <5c ciasorsiice :

&LFKEEJ. FB®^, Viena, 8 &d!eB«gasșet U

1 lanț lin de aur imitat, panțer,
2 nasturi do mangcte imitat de aur,
1 breșe frumos pentru dame,
3 nasturi de camașe imitat de aur,
1 nastur patent pentru guler,

ac fin pentru cravate, 
etui pentru ciasoruicul de aur fason, 
oglindă de busunar, în ramă, 
ac de bluse aur fason, 
inele, imitat de aur cu milante simile și rubine.

J fi. 5.75
I

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul de Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: 1st COnturbaa*!  
de mistuire, maladiele stoBBiacului, a rinsebâ- 
lor, a beșieâi udailuâ și ale organelor respira- 
tore etc.

Bopvîz sie primași rang “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 aaa IBh-așovs strada Căldărarilor Mr. 68, în 
Sifeiio, Sișiiișoi-a și în AIO>a>JiiOia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în dasjs la Segesvăry es tărsai, în H&eva: la Balog Gyula, 
în ©reștie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
AdminisWimiea isvorului

„J5fi A T fi fiB A.“
TOSEF G-’Z-OZKGFir,

(comit. Hâromszek). bodok. (Transilvania).

1025,22-100

I

WW Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“

a 5 cr. se potil cumpera în 
librăria Nîcolae Chir cu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


