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0 răsplătire.
In 24 1. c. împlinindu-se 100 de 

ani dela nascerea patriotului și națio
nalistului saș St. L. Roth, care a fost 
împușcat în Clușiu lă 1848 din par
tea Ungurilor, Sașii au voit se ser
beze acâsta dj în tote orașele locuite 
de ei, der numai la Brașov și la Si- 
ghișdra serbarea s’a putut țină ne- 
împedecată. La Bistrița ea a fost 
oprită și în alte orașe, ca la Sibiiu, 
a fost încuviințată numai condiționat, 
din care causă comitetul arangiator 
dela Sibiiu s’a hotărît se nu mai 
țină nici o serbare.

Se înțelege, că opririle și împe- 
decările de tot feliul au produs ne
mulțumire și iritare între Sași. Acum 
vedem, că chiar și organul principal 
al Sașilor guvernamentali, „Sieb. D. 
Tageblatta, din Sibiiu se turbură din 
causa purtării organelor polițienesc! în 
acesta cestiune. Intr’un articul înti
tulat „Oprirea serbării lui Roth“, 
numita fdie găsesce, că este lucru 
cam ciudat, că măsurile polițienesc! 
luate ici și colo față cu serbarea să- 
sescă sunt așa de deosebite. Unul 
4ice: ho! celalalt cia! 6r altul (fice 
și ho! și cia! Astă țdmnă s’a con- 
ces în Sibiiu serbarea lui Both, ca 
întemeiător al gimnasticei între Sași, 
de ce acum de-odată i-s’a părut pe
riculos poliției a se aminti mdrtea 
tragica a acestui om ? Se putea ore 
serba acest bărbat, fără a aminti 
întrega sa vieță și mbrtea sa?

„Este o nedreptate oprirea — dice 
„S. D, Tgbl.“ — pentru-că nu esistă lege 
care s<5 oprâsoă serbarea unui erou, care 
în 1848/9 a murit pentru convingerea sa. 
Maghierii, preoum seim, serbâză cu deose
bire pe aceia, oarl atunci au apucat arma 
contra domnitorului lor, și nicl-odată nu 
s’au oprit aceste serbări.

Ele n’au fost oprite niol din causa, 
că erau serbări naționale. De ce sg du ne 
fiă ertet și nouă (Sașilor) ce le este ertat 
Maghiarilor? Vătămător este tocmai, că se 

măsură ou măsura diferită. Dâcă foile ma
ghiare înfățișeză pe Both ca spion și tră
dător de patriă, atunci noi ohiămăm ca 
mărturiă istoria și cjioem: N’a esistat un 
earaoter mai nobil oa St. L. Both.

Se faoe mare nedreptate acestui mare 
bărbat și noă Sașilor. D6oă am voi să ați- 
țăm ura națională n’am avea lipsă a re
curge la o ligară din trecut; protestăm 
însă în oontra Insinuării, că ceea ce între
prindem pentru întărirea și deșteptarea na
ționalității nostre am face-o pentru a ațîța 
ura contra unui alt popor în țâră. Avem 
un drept la întărirea nâstră ca tote popâ- 
rele, cari trăeso aici, și este indiferent, 
dâcă întărirea o oăutătn în trecut ori în 
present.

La nedreptate se mai adauge și sim
țul amar al disoonsiderării și desprețuirii. 
Căci este o desprețuire a sentimentelor 
nostre, când se opresce sS ne serbăm un 
bărbat național, căruia poporul nostru are 
să-i mulțumbscă mult.

Procederea însă este și neînțelâptă. 
Oel ce ounosce pe Sași soie, că ei nu sunt 
revoluționar’... Dâr când se opresoe așa 
ceva, cine se va mira, că se basce ură și 
amărăciune.

Ce puțin eu învățat cei dela putere 
din istoriă! T6te opririle din anii cinol-cjecl 
n’au folosit nimic. Ore astădl omenii să nu 
mai fiă aceiași?...

F(5ia săsescă sibiană dă vina și 
răspunderea pentru tot ce s’a făcut 
guvernului și organelor sale din co
mitate.

Așa este ! Guvernul și organele 
lui sunt de vină. Der atunci, de ce 
sprijinesc Sașii din Sibiiu acest gu
vern și aceste organe?

Când br. Banfiy vine și sever- 
șesce cea mai mare nedreptate ce 
s’a pomenit de când Ungurii au a- 
junsla putere, cjicend că Nemaghiarii 
nu mai pot ținâ adunări după na
ționalitate, atunci de ce îi sar în aju
tor Sașii-dela Sibiiu? De ce orga
nele săsesc! ale comitatului se fac 
uneltele despoticului ministru-preșe- 
dinte și-și batjocuresc chiar și „Sach- 
sentag“-ul lor numai ca ae-i dea drep

tate și se ide în apărare procederea 
lui volnică față cu Românii, când 
le-a oprit conferența, pentru-că era 
se fiă numai românescă.

„Se nu se mesure cu măsură deo- 
sebită“, (țice „S. D. Tageblatt", der 
atunci, de ce acăstă fdiă a luat în 
apărare nedreptatea guvernului, de 
ce a susținut, că nu s’ar fi călcat nici 
o lege, când s’a pretins, că Românii 
și Sașii nu pot ține întruniri națio
nale, ci și conferențele lor ar tre
bui să le convdce „iară deosebire 
de confesiune și naționalitate?" Nu 
vede „Tageblatt", că fapta rea a 
comitetului central săsesc și a orga
nelor din comitatul Sibiiului se res- 
bună acuma în contra Sașilor?

Or! ce va c|ice făia săsescă opor
tunistă despre nedreptatea oprirei, 
despre anarchiă, ce domnesce între 
funcționarii administrativi, car! se în
trec unul pe altul în a-ș! câștiga 
„merite patriotice", față cu pretin
sele agitațiuni naționale, nu se va 
pută șterge faptul dureros, că Sașii 
înșiși și-au sărat mâncarea amară, 
ce trebue să-o înghită astăcJL

Or! doră cred Sașii, că n’a pro
dus nici un efect asupra celor dela 
guvern, când ei înșiși împreună cu 
organu'l principal al lor vin și sub
scriu părerea nedreptă a partisanilor 
maghiarismului violent, că naționa
litățile n’ar ave dreptul se-și mani
feste în acest stat ca naționalități 
viața și esietența lor națională? Nu 
s’au gândit 6re, că decă, cum au 
admis ei, nu sunt permise întruniri 
naționale nu mai pot fi permise nici 
serbări naționale popârelor nema
ghiare?

E trist și dureros a-o spune, der 
din nenorocire lucrul a ajuns așa de 
departe, încât se adeveresce ceea ce 
au scris unele foi germane despre 
oportunistul Sașilor, că „ei își taie 
înșiși crenga de sub piciore".

Pdte se se mire fdia săsescă 
din Sibiiu de chipul deosebit în 
care organele poliției au tratat în 

diferitele orașe afacerea serbării mar
tirului sas Roth, der credem, că 
am fi mult mai în drept noi să ne 
minunăm de săriturile desperate și 
de cameleonica atitudine a organului 
comitetului central săsesc în grava 
causă națională, care nu este numai 
un domeniu săsesc, ci este un drept 
și o posesiune a tuturor națiunilor 
nemaghiare din acest stat.

Prin nedreptatea, ce li s’a făcut 
și disprețul ce li-s’a dovedit în afa
cerea sărbătoririi lui Roth, Sașii gu
vernamentali, și-au primit numai răs
plata, pentru-că atunci când au tre
buit să apere cu bărbățiă neînfrântă 
principiul naționalității, atacat și lo
vit de volnicii stăpânitori unguri, ei 
s’au lăpădat de el, deșertând de sub 
stăgul lui.

Din norocire însă acest prin
cipiu al naționalității nu atârnă dela 
purtarea vremelnică a unei majo
rități săsesc!, care pare a fi perdut 
tot rostul luptei pentru naționali
tate. El este mai puternic și mai 
adânc înrădăcinat în viața națiunilor 
asuprite din acest stat, decât ca să 
păta fi sguduit prin slugărnicia 
câtorva.

Deschiderea dietei unguresc!.
Joia trecută s’a deschis noua 

dietă ungurescă în palatul dela Buda. 
Deschiderea s’a făcut ca de obiceiu, 
printr’un discurs de tron rostit de Ma- 
jestatea Sa.

Se scie, că discursul de tron 
nu este alt-ceva, decât o programă 
a guvernului sancționată de domni
tor. El se făuresce în consiliul de 
miniștrii și se dă publicității prin 
rostul monarchului.

In totdeuna discursurilor tronu
lui se dă mare însemnătate, dedrece 
în ele se oglindeză de obiceiil situa- 
țiunea politică interidră și esteridră 
a țărei, cum si planurile guvernului 
pentru lucrările sale viitdre.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Bătrâna cerșitore.
de Pietari Păwărinta* *').

eși din minte, nu o voiu uita, câte 
dile îmi va mai lăsa Dumnedeu.

** *

Era ernă.
Eram pe drum și avem lângă 

mine pe unul din copiii mei. Aveam 
de făcut o cale de trei milurî pănă 
la un sat.

Când am plecat era un viscol 
grozav, de nu vedeam înaintea ochi
lor și drumul era acoperit de mai 
nu sciarn pe unde se mergem.

La calea jumătate darăm de nisce 
curți, unde am odihnit caii și le-am 
dat ceva de mâncare. Pănă aici am 
mers noi cum am mers, căci dru
mul nu era troenit de tot. De aci 
încolo înse viscolul s’a mărit și eu 
trebuia se merg mai departe, de-ore- 
ce treba, ce-o avem în satul vecin, 
nu o puteam amâna cu nici un 
preț.

In scurtă vreme ninsese atâta, 
încât nu mai cunosceam drumul prin 
pădure, decât numai de pe rariștea

Trad, de 1. C£' Panțn.

Povestea acdsta.va fi pdte obo- 
sitdre, de-orece este cam lungă. Pdte 
că nici nu se va ceti cu plăcere, 
de-orece este un fragment din tre
cut și mulțl vor fi, cu deosebire din 
cei grozavi, cărora vechile povestiri 
li-se par cam plicticose.

Astfel de întâmplări întâlnim în 
fiă-care (ți, sunt tocmai ca nisce ră
mășițe dintr’o stea, ce cade din cer 
în timpul ernei, și de aceea nu le

*) Pitari Păivărvnia este un scriitor 
finlandez, născut la 1827 în Iliviesca, din 
părinți săraci, cari d’abia-’l putură învăța 
se cetbscă și să scrie. De multe-orl era si
lit să grijescă de părinții lui, cari fiind 
simpli muncitori aveau multe năcasurî. Deja 
ca copil de 10 ani a trebuit să se susțină sin
gur, servind pe la alții. Se căsătorise ca 
tinăr și pe lângă tote năcasurile dilnice își 

băgăm în semă, fiind-că le vedem 
atât de des.

Aceste rămășițe din stelele că
zute, ațîță luarea ndstră aminte prin 
strălucirea lor, de aceea ne uităm 
la ele pănă le perdem din ochi. Ele 
ne isbesc privirea, cad, se stiDg, — 
și după aceea nu ne mai batem ca
pul să ne gândim la ele.

Tocmai așa trec pe dinaintea 
ochilor noștri multe întâmplări din 
viață, ne atrag luarea nostră aminte,

cumpăra cărți și cetea. Ținea forte mult la 
națiunea sa finică, pentru a cărei ridicare a 
lucrat din răsputeri. După ce a scris unele 
corespondențe prin cliare, fiind încă la plug 
s’a cugetat să compună o carte. La 1867 
a scris „episode din răsboiu". A mai scris 
și alte lucruri în fine în 1876, rupendu-șl 
un picior a fost silit să rămână mai multă 
vreme în casă. Insănătoșindu-se puțin, așa 
că să se p6tă ridica în pat, a scris mai 
multe schițe din vi ;ța familiară. Eșit din 
popor avea o inimă caldă pentru el și a 
descris cu multă fidelitate schițe din sufe
rințele poporului. Scrierile lui au subiecte 
simple, sunt naturale și din ele se văd ob- 
servațiunl psihologice forte adânci. 

der le uităm de grabă, cu deosebire 
pentru-că Omenii, la cari se refer, 
ni-se par prea de tdte Țilele.

Așa este în lume! Cu tdte aces
tea și în peptul dmenilor săraci bate 
o inimă, care în multe privințe e 
mai simțitdre ca la Omenii bo- 
gațl.

Și săracii au simț de iubire, se 
bucură, se întristeză, sufer tocmai 
așa ca și bogății. Ba ce-i mai mult 
și ei mor și decă ne vom gândi mai 
adânc, asemănarea între bogați și să
raci, cu privire la simțement, nu se 
deosebesce aprOpe de loc.

Astfel fiind lucrul, aș vrea se 
sciu cu ce drept uităm nenorocirile 
Omenilor săraci, cu ce drept îi des- 
prețuim așa de lesne? Cum de ne 
închidem ochii și ne astupăm ure
chile și inima față de ei?

Cum de facem acâsta?... Eu în
treb numai.

Ori cum ar fi înse, întâmplarea, 
ce am se v’o povestesc nu-mi va



Discursul de tron inse, cu care 
Majestatea Sa a deschis noua dietă, 
de astă-dată se deosebesce fârte 
mult de cele de mai înainte. In el 
nu se face nici cea mai mică amin
tire despre raporturile monarchiei 
nbstre cu alte state, nu se mai dau 
obicinuitele asigurări de pace și 
pietiniă cu statele dinafară și, ceea 
ce e mai bătător la ochi, nici des
pre raporturile monarchiei nostre cu 
celelalte state din tripla alianță, nu 
se face nici o amintire în discursul 
tronului, măcar’ că în urma cunos
cutelor descoperiri ale lui Bismark 
și a altor faime nefavorabile pentru 
legăturile statelor aliate, s’ar fi aș
teptat se se dea 6re-carl lămuriri în 
privința acesta.

Der nici despre politica inte- 
rioră nu se face amintire în discur
sul tronului. Una dintre cestiunile 
politice interidre cele mai însem
nate ar fi, fără îndoâlă, cestiunea na
ționalităților. Despre acâsta însă nu 
se face amintire în discursul tronu
lui nici printr’un cuvânt. De-aseme- 
nea nu se face amintire nici despre 
marea reformă, ce am adus’o în vieța 
cetățenilor acestui stat nouele legi 
politice bisericesc!. Se vede, că Banffy 
și guvernul său sciu fărte bine, că 
aceste două cestiuni țin în fierbere 
și nemulțămire pe toți cetățenii și 
de ‘aceea s’a ferit a pune în gura 
Majestății Sale cuvinte, prin cari se 
atingă aceste cestiuni. N’a putut 
4ice, că e pace și liniște în țeră, 
pentru-că acestea au dispărut de 
mult.

Intrăgă vorbirea tronului constă 
dintr’o programă a lucrărilor, ce are 
se le severșescă noua dietă în vii
torul period de cinci ani. Aceste 
lucrări constau dintr’o mulțime de 
reforme, dintre cari amintim aici 
reforma administrației comitatelor, 
comunelor și orașelor, regularea ces- 
tiunei colonisărilor, reforma educa- 
țiunei profesorilor și învățătorilor, 
care cu alte cuvinte însâmnă ma- 
ghiarisarea preparandiilor; apoi în
ființarea autonomiei bisericei cato
lice și regularea salariilor preoților 
tuturor confesiunilor din acest stat 
etc. etc.

Se înțelege de sine, că dela un 
guvern ca cel de astădi noi nu pu
tem aștepta nici un bine din tăte 
legile și tăte reformele, câte are de 
gând se le facă. Tote în interesul 
Jidanilor și a elicei dela putere au 
să se facă, er stindardul, sub care 
vor lucra, va fi stindardul maghia- 
risărei.

Avem speranțe însă, că nu-i va

succede nici lui Banffy să șl ducă 
așa ușor în deplinire planurile sale, 
căci prea s’au deochiat cei dela sa
cul cu grăunțele chiar și înaintea 
Ungurilor, în sînul cărora încă e 
mare nemulțămirea și devine din 4i 
în 4i tot mai mare, cu deosebire 
în sînul Ungurilor catolici, cari și 
ei sunt îngroziți de sfîrșitul, la care 
are să ducă acest sistem de gu
vernare.

Etă, de esemplu, cum aprețieză 
făia catolică „Alkotmâny“ promi
siunile, ce se fac în discursul trei- 
nului cu privre la înființarea auto
nomiei catolice și a salarisărei:

In vorbirea de tron se face pomenire 
și de politica bisericâscă. Dâr că oev în- 
semnâză reformele bisericesc! când ele a- 
jung pe mâna contrarilor noștri radical! 
și necredincioși, despre acâsta avem în
vățături forte triste din treout.

Guvernul promite adeoă autonomia 
catolică, pe care noi de mult o tot cerem 
și pe oare, dâoă am fi avut’o, de sigur, că 
catolicii magh’arl n’ar fi fost învinși din 
partea „liberalilor14, a Jidanilor și a pro
testanților. Dâr dâoă acum omeni ca Banffy, 
Wlassios, Mezei Mor, Wolfner și Weiss 
(tot Jidan!) croeso autonomia oatolioă, și 
deoă un Tisza Kalman doresc să se aducă 
un proiect de lege în privința acâsta: ore 
ce are să iasă din aoestă autonomiă? Ca 
îndulcire va revoi regularea salariilor preo
ților, der ne temem, că și aceștia vreau s'o 
facă numai pentru a lega sortea preoților de 
mila și voința guvernului și pentru a sub
juga biserica.

Oumoă guvernul de ad! nu-și sfarmă 
capul ou motive religidse în luorările sale, 
nu mai e lipsă să dovedim. Dâr dâcă to
tuși oine-va s’ar îndoi despre acea, oă gu
vernul e fără frioă de Dumnezeu și dușman 
religiunei, n’are decât să asculte ceea ce 
spune vorbirea de tron cu privire la instruc
țiunea publioăși la cualificarea profesorilor 
si a învățătorilor, din care anutne s’a lăsat 
afară provocarea la crescerea religidsă. Pe 
când acâsta este ceea oe lipsesce mai mult 
Ungariei, pricinuind deoadența nostră mo
rală. Acâsta o pretinde poporul și tot oreș- 
tinul de omeniă; guvernul însă trebue că 
are cu totul alte gânduri față de cuali- 
ficarea învățătorilor: el vrea prin asta să 
omore școlele confesionale. Destule-orl ne-au 
amenințat cu asta. Acum ei (oei dela gu
vern) ating acâstă cestiune și în vorbirea 
de tron, dâr nu sunt destul de sinceri ca 
să-și mărturisâscă pe față politioa lor...

oumâtat însă să dăm acâstă scire la iveală, 
înainte de-a o vede oonfirmată.

Aoum numirea părintelui Dr. Deme
triu Radu ca episoop gr. cat. al Lugoșului 
este publicată și în fâia oficială. Se c|iee, 
că nou numitul episoop a și depus jură
mântul înaintea nunciului papal din Viena, 
care a dat și un prânej în ondrea părin
telui Radu și a episcopului catolic Mah- 
nic! din Veglia.

Pe lângă episcopatul gr. cat. al Lu
goșului, mai erau în vacanțe încă două 
episcopate romano-catolice. De ani de (fii0 
aoeste episcopate au stat vacante și tâte 
urgitările, oe s’au făcut de-o parte și de 
alta pentru numirea noilor episcopl, au ră
mas zadarnioe. Causa amânărei, după cum 
se vede, a fost neînțelegerea isoată între 
guvernul unguresc și între Curia papală 
din Roma. Guvernul, se ’nțelege, ar fi voit 
să numesoă omeni de ai săi, fără conside
rare dâcă ei sunt potriviți pentru a fi e- 
pisoop! or! nu, âr Curia papală a ținut, 
ca noii episcop! să fiă mai întâiîi de tote 
bun! oatoliol. De aoi s’a iscat neînțelegerea, 
căreia numai eu câte-va (fii® înainte i-a dat 
espresiune și foia guvernului uuguresc 
„Pester Lloyd14, esprimându-ș! speranța, că 
din aoest conflict guvernul unguresc are 
să iasă învingător.

Dâcă și întru cât a eșit învingător 
guvernul unguresc nu putem sci încă. Des
tul că numirea pentru două din episcopiile 
vacante s’a făcut cu totul pe neașteptate. 
Anume ca episcop romano-catolic la Rozs- 
nyo a fost numit Ivânlcovits Jânos, care 
pănă atfi a figurat ca consilier de secțiă 
în ministeriul de culte și instrucțiune pu
blică unguresc. Se pare deci, că numirea 
și întărirea acestuia s’ar fi făcut după voia 
guvernului, deși foile oposiționale spun, că 
n’a prea nemerit’o cu el guvernul, de-oreoe 
Ivănkovits se fice, că e mare catolic și oă 
ar fi mai aplicat să lupte în direcția „par
tidei poporale14, decât în direcția dorită de 
guvern.

Surprincjătore și ou totul neașteptată 
este apoi numirea părintelui Dr. Radu, care 
pănă aoum nioî n’a fost pus în oombinațiă 
din nici o parte, fiind Sântia Sa un bărbat 
tinăr și încă puțin cunoscut.

Părintele Dr. Demetriu Radu s’a năs
cut în 1861 în comuna Tempăhaza din co
mitatul Alba inferioră, va să dică este de 
35 ani; s’a hierotonit oa preot înainte ou 
11 ani, a studiat la gimnasiul din Blașiu, 
de unde a fost trimis în Institutul de pro
paganda fide din Roma. Be’ntors de aoi 
ca doctor în teologiă și filosofiă, a fost nu
mit profesor de teologiă la seminariul latin 
din Buouresoi, apoi reotor al acelui semi
nar, protopop onorar și asesor consistorial.

Părintele Radu așa-deră pănă aoum 
n’a avut ooasiune de-a cunosce mai de-a- 
prâpe lipsele și referințele poporului dela 
noi. De aici înoolo însă ’i se deschide un 
tărâm larg de a lucra pentru binele popo-

rului din dieoesa Lugoșului și sperăm, oă 
părintele Radu nu va uita, oa Arohiereu, 
că este fiiu de țăran român din Ardeal.

Societatea „Școla Română11 din 
Suceava.

Una dintre societățile cele mai 
vechi ale fraților noștri bucovineni 
este societatea „Șcăla Română44 din 
Suceava. Cu 13 ani înainte, când 
s’a înființat acestă societate, Româ
nii bucovineni mai aveau încă o sin
gură societate, anume: Societatea 
pentru literatura și cultura română. 
De atunci și pănă ac|l, numărul so
cietăților Românilor bucovineni a 
ajuns la cifra de 50. Ne servesce 
spre deosebită bucuriă acestă con
statare, căci ea este o probă de 
frumosul avent, ce l’a luat spiritul 
național și între frații noștri din 
Bucovina.

Societatea „Șcăla Română14, de 
care vorbim, și-a ținut adunarea ge
nerală la 1 Nov. n. c. sub condu
cerea d-lui vice-președinte Constan
tin Cosovicf Din raportul general al 
presidiului reproducem, după „Gaz. 
Buc.44, următărele:

Inființându-se „Șoâla română14 înainte 
ou 13 ani, a existat pe lângă ea numai o 
societate mai mare și mai însemnată, și 
anume „Sooietatea pentru literatura și cul
tura română14. La aoeste două societăți au 
fost țintite privirile tuturor Românilor din 
țâră și ajutorele din partea țării se împăr- 
țiau între aceste două sooietățl. De atunol 
încâoe numărul societăților a cresout, mul- 
țămită lui Dumnezeu, la peste 50, și ar fi 
de așteptat, ca societ. „Șcâla română14, 
drin înmulțirea acestui mare număr de so- 
oietățl, să nu fiă periclitată în esistența sa. 
Se adeveresoe însă și aici proverbul, oă 
„Unde nevoia e mai mare, ajutorul lui 
Dumnedeu e mai aprâpe. Astfel a primit 
societ. „Șcâla română14 în decursul anului 
ourent, afară de alte daruri frumâse, fru- 
mosa și însemnată donațiune, făcută de 
d-na Ecaterina Vasilovicl, preotâsă văduvă 
din Buninți, oare constă dintr’o gospodăria1 
bine întocmită și din 11 fălo! de loc în sa
tul Buninți.

D-na Eo. Vasilovicl se trage din fa
milia Morariu-Andrievioi, și este soră drâptă 
a mult regretatului Metrop. Silvestra. Nu
mele familiei, din care se trage generosa 
dâmnă donatâre, esplică sentimentele oele 
nobile aduse la ivâlă prin donațiunea făcută.

Nefiind atât de fericită de-a avea 
copii proprii, D-sa a făcut moștenitori pe 
copii studioși și zeloși ai întregei națiuni 
româneaol din țâră.

Vorbind despre activitatea comitetu
lui societății, presidiul registrâză ca una 
din oele mai însemnate fapte ale comite
tului edarea cărților didactice pentru usul

Nou episcop al Lugoșului-
încă Marț! dimineța am primit soirea, 

că nou episoop al Lugoșului are să fiă nu
mit d-1 Dr. Demetriu Radu, rectorul semi- 
nariului latin din Bucuresol. Nu ne-am în-

copacilor. Când am ajuns însă în 
luncă nici acest lucru nu mai era 
cu putință și bieții cai, după imbol
dul lor căutau să nu iasă din drum. 
Sania da dintr’o parte într’alta și 
decă nu o potriviai bine, te da din 
bruș în bruș. Câte-odată sărmanii 
cal stau pe loc și răsuflau din greu, 
nu puteu ține într’una, căci zăpada 
era așa de multă, încât înotau prin 
ea și duceau sania numai în sărite.

In acest necas pe o astfel de 
vreme, d’abia ne-am depărtat un 
sfert de ceas dela curțile unde po
posisem, când de-odată ne văcțurăm 
pe-un bărăgan întins. Eu stăm în 
sanie îngândurat și căutam, după 
cât era cu putință, să-mi apăr fața 
de strajnicul viscol, ce ne bătea. Bă
iatul însă se uita p’aci ’n colea în 
amurgul ce se apropia.

„Ian te uită! par’că umblă cine
va prin zăpadă.... pe așa o vreme!44 
4ise băiatul repede.

Aruncai ochii de-alungul dru
mului, der nu vedeam pe nimenea. 
Tot ce zăriam era ca o tufă în cale.

„E nisce tufiș44,.... n’ai vecjut 
bine44, grăii eu, stringendu-ml haina 
pe lângă mine.

Câte-va clipe râmaserăm liniș
tiți, er caii se sbăteau prin zăpadă.

„Umblă cineva, trebue se fiă 
un om41, 4ise copilul, care se uita 
țintă într’o parte. Se vedea că nu 
e de părerea mea, și că într’adever 
el zăresce ceva mișcându-se.

„Me uitai cu de-ameruntul prin 
viscol. Tufa ce mi-se păruse mai 
înainte, într’adever că se mișca, în 
tocmai după cum spunea băiatul. 
Ea se mișca în dreptul nostru, vrea 
se mergă înainte, trebuia deci se fiă 
un om.

„Da, într’adever este un om, 
trebue se-1 ajungem, căci nu mai în
cape îndoială, că are lipsă de aju
torul noBtru, pe o vreme năpustită 
ca asta44.

Grăbirăm ca se ajungem mai 
iute pe bietul călător. Caii steteau 
se mai resufle, er noi le dam bice, 
când de-odată și pribegul par’că ne-a 
zărit, căci se opri puțin și se uită

împrejur. Când ne-am apropiat, să 
dădu la o parte și ne aștepta.

îndată am ve4ut, că bietul că
lător, era o babă cu fața sbârcită 
cu un sac mare în spate. Era în ză
padă pănă la pept și în starea asta 
de compătimit ne 4* ae cu blândețe: 
„bună 4iua“-

„Bună 4’uababo!... nu’ți-e greu 
să umbli prin zăpadă pe viscolul 
ăsta?14 o întrebai eu oprind caii.

„Ba... greu mi-e destul11, mor
măi bătrâna, d’abia ținendu-și răsu
fletul. Fața ei era udă de zăpadă, 
căci ori cât era de bătrână, totuși 
mai avea căldură în ea ca să to- 
pescă zăpada din obraz. Cu tăte 
acestea viscolul turbat, atât a ples- 
nit’o în față, încât mai îi stase gra
iul, astfel că pe lângă totă bună
voința, nu o putei pricepe, ce vor- 
besce. Genele babei erau așa de în
ghețate, încât nici nu mai vedea cu 
ochii, părul de pe frunte îi era în
cărcat cu zăpadă, er sdranțele de 
haine, ce le avea, erau băț de ghiață 
și sunau ca un butoiu gol și clăm-

peniau ca nisce zurgălăi.
„Nu vrei se te urci în sanie?44 

o întrebai eu.
„Pe așa o vreme, ce are a 

face!11 răspunse bătrâna, „și așa nu 
mai e departe, puținul drum ce mai 
este, îl fac eu!44

„E mult încă, nu o scoți la 
cale, urcă-te în sanie14.

„Domne, D6mne“, grăi baba, 
„e destul dâcă ’mi luați sacul în 
sanie41.

„Cum o se te lăsăm aicea. Mila 
ne face se-ți dăm ajutor, pe așa o 
vreme. Se se întâmple se mori p-’aici, 
ne-ar mustra cugetul, că nu ți-am 
dat ajutor, atunci când puteam se-ți 
dăm. Nu mai umbla încbci și ’ncolo 
cu vorbe, urcă-te în sanie44.

„Me pui aici înderept11, începu 
bătrâna și se sui pe coda săniei.

„Ad’o sacu ’nebei. E prea greu 
pentru D-ta se stai cu el în spate 
în cddârla săniei.

Baba ascultă; își luă sacul din 
spate și dându-ni-1 îl legarăm la
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claselor gimnasiale paralele românesc! din 
Suceavă.

In deoursul anului șoolar treout e’au 
soos din us cărțile latinesc! întrebuințate 
în cl. I. și III. desp. rom. cu ordinul, ca 
oele scâse sS se înloouescă cu altele mai 
potrivite. Neexistând în literatura nostră 
șoolară astfel de cărți, ordinul dat însemna 
atâta, cât sâu să înceteze din olasele pa
ralele inetruarea limbei latine ou propune
rea în limba română, seu să se soâtă, fiă 
chiar și din pământ, oărț! nouă. Comitetul 
s’a deois la edarea acestor cărți și a edat 
în deours de y2 an ou spese de peste 2200 
fi. cinci cărți didactioe. Mergând trebile 
edării cărților în anul ourent de tot bine, 
comitetul promite, oă în decursul anului 
șoolar 1896/97 va eda și celelalte cărți di- 
daotioe relative la limba latină, astfel, că 
într’un an de dile va fi înzestrat întregul 
gimnasiu românesc inferior cu cărți didac
tice românesol. Lucrarea comitetului a fost 
bine primită și de cătră institutele școlare 
din Ungaria și România, cară în unele 
școli din România s’au și introdus oărțile 
edate de „Șoâla română“. Spesele făcute 
nu ni-B’ar întoroe nici chiar atunci, oând 
am vinde tote esemplarele, căci prețul lor 
l’am hotărît cât se pote de mic din oausa 
sărăoiei elevilor. Cu atâta mai mare insâ 
credem, că va fi folosul moral pentru ti
neretul nostru studios.

Din oausa speselor atât de mari, aju
tor ele materiale pentru elevii noștri au tre
buit în anul acesta sâ se mărginâscă la 
cele mai necesare, deși pe fiă-oare mem
bru din comitet, care are ooasiunea de a 
cunosce nevoile școlarilor sărmani mult îl 
dâre inima, fără să ajungă puterile de-a 
micșora aoeste nevoi.

Publicul cel mare este chiemat s’o 
facă.

In anul trecut s’au anunțat la esa- 
menul de primire de ol. I paralelă română 
peste 130 de elevi, din cari 93 au fost 
primiți.

Numărul aoesta li-se părea contrari
lor noștri un potop, din care causă a fost 
vorbă chiar și în dieta țării, și în parla
mentul din Viena. Și ce să vecjl ? In anul 
acesta s'au anunțat cu mult mai puțini elevi 
și au fost primiți numai 56. Tot atât de 
mare este și numărul elevilor străini re
crutați din vr’o câte-va orașe și întrațl în 
gimnasiu.

In aoâstă privință nu putem constata 
nici un progres. Apelăm deci la părinți, d&r 
mai ales la d-nii învățători români, ca aceș
tia să luore cu stăruință și să îndemne pe 
părinți la trimiterea copiilor la șcâle mai 
înalte, îi rugăm mai cu sâmâ de a nu se 
lăsa înfrioaț! în împlinirea sfintelor lor da- 
torințe prin uneltirile mârșave ale contra
rilor. Fiind avisat la gimnasiul nostru un 
număr de 10-or! mai mare al Românilor, 
decât cum e numărul întreg al oeleilalte 

populațiun! avisate la acest gimnasiu, ar 
trebui și numărul copiilor români dela 
gimnasiul nostru să fiă de 10-orI mai mare, 
decât numărul celorlalți copii. Atuno! am 
ținâ paș cu străinii. Onorații membrii sunt 
rugați a lucra în acest sens.

Cestiunea audienței „partidei popo- 
rale“ la monarch.

S’a lățit scirea în săptămâna 
acesta, că „partida poporală44 a ca
tolicilor a voit să trimită o deputa- 
țiune la Majestatea Sa pentru ca 
să-i aducă la cunoscință volniciile și 
ticăloșiile, ce le-a săvîrșit Banffy cu 
organele sale de prin comitate cu 
ocasiunea alegerilor de deputațî din 
tâmna acesta. Deputațiunea însă nu 
s’a putut trimite, de-drece „partida 
poporală44 a căutat mai înainte să 
se informeze și a și primit pe cale 
privată scirea, că Majestatea Sa nu va 
primi deputațiunea în audiență.

Scirea acesta a adus’o mai în- 
tâiu „Magyarorszâg44 și s’a adeverit 
în curend, că ea a fost esaetă. „Al- 
kotmâny“, organul „partidei popo
rale44, recunbsce el însu-șî, că acesta 
așa s’a întâmplat.

Se ’nțelege de sine, că faptul 
acesta, prin care o parte însemnată 
a cetățenilor maghiari este oprită 
a se apropia cu plângeri de monarch, 
a produs, mai ales în sînul catoli
cilor, mare nemulțămire. nVatevlandu 
din Viena publică în causa acesta 
un interesant articul de fond, din 
care reproducem și noi aici urmă- 
tdrele:

Fapt fiind, oă constituția s’a oălcat 
în pioiâre la alegerile ultime în modul cel 
mai infam, numai prietin! ai constituției 
sunt aoeia, cari merg la Monarohul ocro
titor (cu jurământ și cu sceptru) al consti
tuției, ca să-i facă umilit raport despre 
desconsiderarea ei în mod criminal, și Bă 
oâră un guvern întru adevăr constituțional. 
Pasul aoesta e strict constituțional.

Dâr chiar pentru aoâsta e de orecjut, 
oă uneltele slabe și orbite ale „liberalilor“ 
s’au pus între Coronă, de care se tem, și 
între poporul maltratat, ca să împedeoe 
orl-oe plânsâre.

Dela căderea lui Szapary se guver- 
neză în Ungaria în mod constituțional și 
volnic. E der fireso, că pentru mântuirea 
aoestui sistem de minciună, înșelăciune și 
volniciă să se reourgă la mijloce inconsti- 
tuționale, cari tradâzâ o consoiență rea; e 
fireso ca alegătorii oreștinl din Ungaria, 
oarl privesc ou încredere la Monarch'll în
coronat, să fiă despărțiți de aoesta prin 
apucături constituționale și leale la — 
aparență.

ȚJicem „la aparență leală“, pentru-oă 
nu e leal de loc a ținâ pe Monaroh, de
parte, oum se afirmă, de jocul partidelor, 
de o parte, âr de altă parte a pune în joo 
va<|a și greutatea aoestuia la alegeri, pen
tru a pute mântui de sdrunoinarea neevi
tabilă un sistem condamnat la perire. Dâoă 
guvernul pâte da la alegeri lozinoa, că de 
dragul Monarohului trebne să se facă ale
geri guvernamentale, pentru-că paotul tre- 
bue făout: atunol contrarilor unei astfel de 
politice de paot și de alegeri, ou drept 
cuvânt pâte să le fiă permis a espune la 
treptele Tronului, că ou astfel de alegeri, 
cum s’au făout acuma, oum se cjice de dra
gul paotului și a Coronei, sortea pactului 
e mult mai mult periolitată și sigilată. Și 
de aceea nu a fost de loc leal a refusa 
plânsârea proiectată.

Din oontră; întoomai oum s’a îngro
pat în mod îngrozitor paotul în inima na
țiunii, cu aoeste alegeri rușinătore, tot ast
fel s’a adus și intereselor monarchioe ser- 
vioiu contrar, ou aceea, că i-s’a luat popo
rului și cea din urmă soîntee de speranță 
a găsi undeva o promisiune liniștitâre pen
tru viitor.

Poporele Ungariei încă nu s’au soo- 
borît aoolo, unde se află națiunile republi
cane cu președinții lor. In Ungaria se mai 
orede într’o autoritate supremă, oare pote 
pune stavilă chiar și abusurilor guvernului, 
și care nu lasă să ajungă trebile la estrem 1

Dâoă se înăbușește aoâstă oonvingere, 
oare întăresoe paoiența și perseveranța, se 
faoe loo unei oonvingerl contrare în po
por, oă adecă absolutismul oesaristio e nu
mai desbinat de absolutismul majorității 
parlamentare, și oă e cu totul ilusoriu a 
lupta cu mijloce drepte în contra volniciei. 
Și atunol se faoe apropiere de teoria lui 
Ugron, oă în contra absolutismului parla
mentar trebue făoută revoluție.

Aoeia, oare ține în mod onest la cons
tituția Ungariei, la un regim ou adevărat 
constituțional, la paot și la interese dinas
tice, tpabue să regrete adânc, dâoă e, seu 
va fi adevărat ceea ce spune „Magyarorszag14. 
In punctul aoesta ar trebui ohiar și omenii 
guvernului liberal din Ungaria să dove- 
dâscă o mai mare și desinteresată lealitate,,..

SOBRELE OBLEI.>
— 16 (28) Noemvre.

S’au săturat de scoia de stat. Ro
mânilor din Șoimuș, lângă Deva, li-a tre
buit soâlă de stat. Inzadar li-a spus preo
tul și protopopul lor să-și faoă scolă ro
mână confesională, căol ei n’au ascultat de 
părinții lor sufletesci, oi au asoultat de 
domnii de Ungur de printre ei, oarl îi 
amăgiau ou promisiuni, că pentru soola de 
stat nu vor avâ să plătâsoă nimic, niol oele 
B°/o dare, nici altă sarcină eto. Ei bine, 
scâla s’a făcut și oopiil români s’au inscris 

acum la scâla ungurâsoă. îndată ce s’au 
insoris, li-s’a cerut câte 40 de cr. de fiă- 
care oa taxă de însoriere. La câte-va (jile 
mai târziu părinții copiilor au primit pro- 
vooarea, oă se plătâsoă pănă în 20 Nov. 
câte 2 fi. didactru pentru fiă- care școlar, căci 
altfel li-se va trimite eseouțiă. Gât de cu
rând le va veni, de sigur porunoă oa să 
plătâsoă și oele 5°/0 dare pentru soâla de 
stat. Aoum âmenii stau să se ia de oap, 
pentru-oă s’au lăsat să fiă înșelați și să 
faoă prostia oe au făout. Dâoă și-ar fi în
ființat soolă românăsoă, ar fi avut să plă- 
tâsoă pentru fiă-oare școlar, după olaseă, 
dela 1 fi. 60 or. pănă la 55 or. (oe mai 
bogațl, împărțițl în ol. I 1 fi. 60 or., ol. 
II 1 fl. 10 or., ol. III 85 or., ol. IV 45 or.). 
Acești bani ar fi treout în mâna unui în
vățător român și oopiil ar fi primit cel pu
țin o învățătură oum se cade, în limba și 
legea lor. Aoum însă âmenii plăteso câte 
2 fl. 55 cr. de fiă-oare școlar, vor mai plăti 
și o constribuțiă de oâte 5 cr. după fift- 
oăre floren de dare, va să cjioă plata va fi 
de 3—4 ori mai mare ca la o soâlă rornâ- 
nâsoă, âr ou plata aoâsta vor hrăni uu 
străin și, oe e mai mult, oopiil lor nu vor 
primi nici o învățătură, deoât oă vor fi 
ohinuițl ou limba uugurâscă. — Vecjl bins, 
Românii din Șoimuș văd și ei acum, că 
au fost înșelați, dâr e târcjiu!...

— o —

Temniță ordinară îu loc de temniță 
de stat. Din Tiur se comunieă, oă Tabla 
r. a sohimbat osînda părintelui I. P. Făcu- 
rariu, din 8 luni temniță de stat, la oare 
a fost condamnat în cunoscutul proces al 
Tiurenilor, in 6 [luni temniță ordinară, âr 
osînda de l1^ ani a învățătorului Făgă- 
rășianu a îutărit’o.

—o—
0 nouă reuniune de îmormentare se 

va înființa la Orăștiâ. Inițiativa a luat’o 
inteligența română din Deva, oare în scurt 
timp a oăștigat numărul reoerut de 30 de 
membri, mai ales omeni din popor. Reu
niunea va fi întru tâte după modelul oelei 
din Deva. Adunarea generală de oonsti- 
tuire se va ținâ mâne, Duminecă, în Orăștiă.

—o—
„România Jună", societate academioă 

sooial-literară în Viena, învită la a XXVI 
ședință generală, ce se va ținâ Merour! în 
2 Decemvre n. c. în sala dela restaurantul 
„Kaiserhof“, I. Magistratsstrassa 2. Pentru 
comitet: Teofil Popoviol, președinte; Titu 
Perția seoretar I. începutul la orele 7% 
sâra. Oferte marinimâsa în folosul oabine- 
tului de leotură se primeso ou mulțumită.

Program: I. Partea ofioială : Cuvânt 
de desohidere. Raportul anual. Raportul 
comisiei revăcjătâre. — II. Partea socială, 
— in decursul oăreia va ooncerta capela 
regimentului de infanterie 64.

—o—

„Ultime scirî“ pe pagina 6-a.

partea dinainte a săniei și plecarăm 
mai departe.

Sania nbstră era mică și cum 
sta bătrâna îndărăpt de câte-orl de
dea de o grămadă de zăpadă, ne 
ridica în slavă.

„Așa nu merge; vino în sanie41, 
4isei eu bătrânei.

„Mergeți numai înainte, bine că 
m’am scăpat de sac8', grăi bătrâna.

„Vino îndată, numai ne zăpă
cești vremea, cu atâta vorbă de- 
giaba44, cțiseiu. ceva mai aspru cătră 
bătrână, oprii caii și-i făcui loc în 
sanie.

In cele din urmă bătrâna se 
învoi. Ea se tîrî pe lângă sanie, der 
așa era de sgriburită încât nu se 
putea sui de loc. A trebuit să ne 
dăm jos și să-i ajutăm. Cu acest pri
lej băgarăm de sâmă că biata fe- 
meiă era încălțată numai cu niște 
papuci mari vechi și peteciți.

Ii făcurăm un loc bun în sanie, 
astfel că ședea cu spatele cătră cai 
și cu fața spre noi. O învălirăm bine 

cu țble și apoi plecarăm mai de
parte.

„De unde sunteți?44 ne întrebă 
baba și se uită la noi prietinesce și 
după cât îi era de înghețată fața ei 
sbârcită, pot 4ice că 86 uita fărte 
vesel.

Noi îi spuserăm cine suntem și 
de unde suntem.

„Domne, domne,... ce omeni 
cinstiți! încă nimenea pănă astăcjî 
nu mi-a arătat atâta bunăvoință!

„Nu face să mai vorbesc! de 
așa ceva; ne-am tăcut datoria față 
de un om44.

„Că aț! făcută) față de mine... 
este mult prea mult44, grăi bătrâna.

„Nici un om nu-i mai mult de
cât altul, deși într’adevăr bunurile 
în asta lume nu sunt împărțite în
tr’o formă44, îi răspunseiu eu lim
pede.

„Ba nu, nu este așa, este mare 
deosebire între mine și voi44, con
tinuă baba.

„Am văcjut, că înzadar me în
cercam să o înalț și se-i schimb pă

rerea, ce o avea ea despre lume. 
Era dedată din șc61a vieții, să se 
țină o ființă de jos, desprețuită și 
ar fi fost timp perdut să mai vor
bim ceva în acestă privință; așa era 
de amărîtă și desamăgită, încât or! 
ce bunăvoință din partea cuiva ’i 
se părea ca un lucru mare, ca ceva, 
ce nu-i de t6te 4^ele- Astfel stând 
treba am început vorba despre alt
ceva.

„De unde ești?44 întrebai eu.
„Din parochia N.44
„De unde vii acum?44
„Din parochia dumneavostră44. 
„Ce trebă ai avut acolo?" 
„Veți înțelege lesne, ce treburi 

să aibă o ființă ca mine. Am um
blat după cerșit".

„Ei și cum ți-a mers, n’a cjis 
lumea că de ce cerșesc! într’o paroctnă 
străină?44

„Nici decum ! Lumea a fost forte 
mildsă cu mine, la t6tă casa mi-a 
dat o bucată de pâne cu dragă 
inimă44.

„Ai mai fost prin comuna năs- 
tră vr’odată?44

„Da, cu asta am fost de trei 
ori în anul acesta44.

„Tot-deunaai căpătat câte ceva?44
„Uite sacul ăsta mare a fost 

plin cu pâne, și încă odat atâta a 
trebuit se las în sat, căci nu puteam 
birui. Când se va desgheța mă mai 
duc.... acaBă mai am încă p’atât44.

„In chipul acesta ne spunea bă
trâna, și par’că pentru o clipă se 
făcu mai veselă, căci pânea despre 
care ne-a povestit ’i-se părea ei o 
mare bogăție44.

„Ești singură?44 întrebai eu.
„Am fost măritată, der mi-a 

murit bărbatu după șăse an! de traiu44.
„Ai copii?44
„Am doi, un băiat și o fată. 

Muncind, am căutat să-i hrănesc și 
să-i dau la învățătură, der acum 
sunt așa de bătrână și istovită de 
puteri, că nu mai pot lucra, și cu 
tbte acestea trebue se trăesc, câte 
4ile îmi va mai da Dumnedeu44.

„Iți trăesce băiatul?44
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Peutra Internatul de băieți români 
la Cernăuți. Cetim în „Gaz. Bucovinei11 : 
Cine ounisoe împregiurările vitrege, prin 
oari trece poporul român din Buoovina, va 
mărturisi, că fundarea „Internatului de 
băieți români la1 Cernăuți14 a fost o neces-i 
tate de primul rang. Căol multă laudă li-se 
ouvine Românilor, cari au adus jertfe în
semnate peDtru aoest eoop național. In 
rândul aoestor suflete nobile vedem și pe 
eruditul episcop al Râmnicului I. P. S. 
Ghenadie. Aoest prelat distins, pe lângă, 
că a oferit Internatului un ajutor lunar de 
15 fl , I. P. S. Sa a mai inițiat în epar- 
chia sa coleote, cari pănă acum au ajuns 
cifra de peste 1000 de franol. I. P. Sân- 
țitul episcop Ghenadie al Râmnicului a do
cumentat priu fapte reale înaltele sale sen
timente!

—o—
O mare berăria este în plan de-a se 

înființa la Clușiu. Trimisul unei mari fabrici 
de bere din Bavaria, mergând d’l0!® aces
tea la Clușiu pentru de-a înființa aoolo un 
mare deposit de bere pentru întreg Ar
dealul, a rămas fârte încântat de aerul 
și de apa deacolo, pe oari le-a aflat de 
minune potrivite pentru fabrioarea berei. 
După părerea lui, care de-alrmintrelea este 
specialist în astfel de trâbă mai rar se 
pdte găsi un aer și o apă atât de potri
vită pentru fabrioarea berei, ca la Clușiu. 
De aceea trimisul bavarez a și declarat, că 
va recomanda f’abrioei din Bavaria ca să 
înființeze la Clușiu nu numai deposit de 
bere, ci chiar o berărie mare. Dâcă în ade
văr se va înființa aoâsta, atunol de sigur 
hemeiul și orzul, oari astăzi se vând cu 
preț fdrte soăcjut, atunol se vor urca la 
preț.

— o—
.Adunarea înv. români gr.-or. din 

districtul Deva s’a ținut Dumineca și Lunia 
trecută la Deva, fiind cercetată slab de 
tot. Din 120 de membri abia au fost de 
față 32. Adunarea dice „R. O.“, nu s’a 
putut țină după programul pubiioat, căol 
inspeotorul școlar unguresc a declarat, că 
Reuniunea nu e recunoscută pănă nu va ave 
statute, și dâcă chiar țin adunarea, să des- 
bată numai afacerile ourente și să stabi- 
lâscă statutele, pe cari să le înainteze spre 
întărire, dăr prelegeri și disertațiunl nu pot 
țină. Adunarea s’a conformat îndrumărilor, 
a desbătut afacerile ourente și a stabilit 
textul statutelor, cari se vor trimite oon- 
sistorului spre revidare, âr de-acolo la mi
nistru de întărire.

— o—
Primul concert filarmonic. Joi sera 

a avut loc în sala cea mare a „Redutei14 
primul concert din ăst an al societății fi
larmonice din loo. Primul punct din pro
gram a fost „Symphonie11 Nr. 3 A-moll de 
Mendelssohn. Sucesul a fost desăvârșit, mai 
ales ultimele două părți: Adagio causabile 
și Allegro guerriero au denotat deplin pri
cepere a musicei lui Mendelsshon și pre

cisa interpretare. Aplausele neîmpărțite ale 
publicului le-a secerat și punctul al doilea 
din program : Uvertura la Richard al lll-lea 
de Volkmann. Mai ales partea în care zu- 
grăvesce compositorul cu forța realismului 
furia luptei a impresionat adânc publicul. 
Au plăcut mult și punctul ultim din pro
gram: „Gasse-Noisette14 de Tschaikowsky, 
singuraticele părți au fost frenetic aplau
date, încât dirigentul a fost necesitat se-șî 
repete o parte (dansul chinez). Succesul 
sării n’a lăsat nimic de dorit. Sala era li- 
teralminte îndesuită. însuflețirea publicului, 
destinsa pricepere musicală a dirigentului, 
D-lui Anton Brandner, disciplina și preci- 
siunea în esecutare a membrilor s’au con
topit în una din cele mai frumose preten- 
țiunl ale societății filarmonice din loc.

—o—

edat de Tipografia „4. MureșiamD 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. Acest călindar întră acum în anul 
al 5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire loan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veao, âr în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și corectate. Urmâză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțî, 
cuprindând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovrăășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la 
„Tipografia A. Mureșianu11 în Brașov și 
la librăria N. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 cr. Celui ce cumpără de-odată mai 
multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

CdSosuBȘtsS se duc.
Coresp. part, a „Gaz. Trans.11

Șermaș (pe Câmpia') 25 Nov. n. 1896.
Știm. D-le Redactor! De-odată cu ren- 

dunelele și cocostârcii au început și coloniștii 
unguri din Șermaș să ne părăsâscă. Ț>i de 
di plâcă tot câte unul, care cu trenul, care 
cu trăsuța. Așa colonistul Boroczky Sân- 
dor, având trei cai de-ai lui Rîpa, țigă- 
nescl, și-a încărcat familia și a plecat cam 
de vre-o 4 săptămâni cătră casă. El ne 
spunea, că are sperare, că pe când vor 
ciocni cu ouă roșii, de va trăi, va ajunge 
în comitatul Vesprim, de unde au venit. 
rUrak jHttunk, Icoldusok megyunku. (Am venit 
domni, mergem calici) — ’i-a fost cuvântul 
din urmă.

Er de atunci mulțl alții au plecat cu 
trenul, vre-o 15 familii și-au vândut acum 
de. curând în licitațiă și cum au putut tot 
ce aveau: vite, bucate și mobile, se duc 
încătrău îi îndrâptă ochii. Afară de aceștia 
toți stau gata de ducă, nu afli între ei nici 
unul, care să <fică, c& în anul viitor' va ră
mână locului.

Cu de aceștia stăpânirea ungurescă 
nu ne va maghiarisa, cu atât mai mult nu, 
fiind-că Românii noștri, și de sciu ceva 
unguresce, nici un cuvânt nu sdrobesc cu 
ei, ci numai românesce!

Venit’au acești coloniști ca nisce tigri 
de înfocațl, ca nisce vandali acum scoși 
din Asia. Ii era spaimă omului a privi în 
fața lor, cât do înfuriațl erau. Tot colo
nistul era. provădut cu pușcă cu două țevi 
și revolvere. Astăcjl însă mi-ar plăcâ, D-le 
Redactor să Vă preumblațl printre dânșii 
să vedeți, ce umiliți și blând! s’au făcut, 
se pare, că nu-s rămășițele lui Atila.

Alt-cum t6te casele sunt gata, dâră 
gâle. Dintre 190 de case, abia vei mai afla 
60—70 cu coloniști, pote la primăveră vor 
fi tote gole. Aceste case gole așteptă alțl 
coloniști, cari să-și plângă și blasteme ch- 
lele în ele.

Pentru noi acestea sunt semne bune, 
der suntem în alt pericol; școlă de stat e 
provăcjută cu învățător și cu tote cele de 
lipsă; mobile, cărți, mape ș. a. Durere, la 
a nostră școlă nici astădl nu se află învă
țător. Causa e, că Prea Ven. Consistor s’a 
grăbit a ne trimite un învățător, însă acesta, 
— ce om pote fi nu seim, — a venit pănă 
în comună, apoi s’a făcut nevădut. Școlarii 
în 6 dile s’au adunat ei singuri la școlă, 
pănă ce d-1 preot din loc Rusu a primit 
dela respectivul învățător abdicerea prin 
postă. Mulțl școlari, ca să nu umble rătă
cind pe uliță, se duc la șcbla ungurescă!

X.

Oăn Oucowma.
însemnătatea și prețul cetățeniei de onore.

Acordarea dreptului cetățeniei de 0- 
nore din partea unei representanțe comu
nale, fiă acâsta a unui oraș sâu a unei co

muna rurale, este distincțiunea cea mai în 
semnată și mai rară, cu care se decoreză 
și onorâză acei bărbați, cari în adevăr au 
contribuit în mod esemplar la ridicarea 
lor pe oreșl-care teren însemnat precum e 
cel cultural sâu cel economic. Așa între 
mulțl alții se bucură I. P. S. Archiepisco- 
pul și Mitropolitul actual Arcadie Ciuper- 
covicl acuma de mulțl ani de dreptul cetă
țeniei de onbre a orașului Rădăuți pentru 
multele și rodnicile servicii aduse acestui 
oraș și district. Tot așa a destins nu de 
mult representanța comunală a Cernăuților 
ca c’o gură și dintr’un cuget pe Prâcuvio- 
șia Sa archimandritul mitrofor și vicarul 
general Vladimir de Repta pentru neobo
situl zel și rara-i abnegațiune, cu care a 
stat în serviciul progresului cultural ca ins
pector școlar local timp de 20 de ani.

Pentru astfel de merite a împărtăși 
dreptul cetățeniei de onore ca oel mai înalt 
semn de recunoscință și distincțiune e atât 
pentru representanța orașului, cât și pentru 
orașul întreg o adevărată laudă și mândriă.

Orașul Suceava încă se bucură de-a 
avâ câțl-va bărbați drept meritoșl în sînul 
sâu ca civi de onore, pănă în timpul ultim 
unde se pare a fi devenit mult mai lacs în 
aprețiarea meritelor pentru acordarea aces
tui drept. Representanța comunală a ora
șului Sucevei de astădl sâmănă în mare 
parte a fi pierdut din vedere câmpul obiec- 
tivității la aprețiarea acestui tesaur ne
prețuit.

Acesta ni-o demustră cașul cel mai 
recent. In ședința comitetului comunal din 
26 Oetomvre a. c. st. n. s’a numit spre 
mângâierea nostră numai cu maioritate de 
voturi făimosul prior dela mănăstirea din 
Suceva Emanuil Ciuntuleac cive de onore 
al orașului. Prima scire despre acesta nu
mire de cive onorific a unui astfel de băr
bat, precum e priorul Ciuntuleac s’a privit 
ca o ironiă pănă ce realitatea ei a umplut 
tote inimele nepreocupate de indignare.

Ca onoratul public cetitor să-și potă 
face o iednă despre îndemnul, modul și 
scopul acestei numiri lăsăm să urmeze unele 
puncte mai marcante dintr’un protest îna
intat înaltului comitet al țârii din Buco
vina în contra acestei numiri.

Ca motiv pentru numirea lui Ciuntu
leac de cive de onore a orașului Suceava 
s’au adus împrejurarea, că ar fi lucrat ceva 
pe terenul cultural și economic. In protest 
însă să răspunde la acesta, că „mei măcar 
un unic om nepreccupat nu se află în întregul 
oraș Suceava, care ar pute susțină acesta des
pre Domnul Ciuntuleac, căci într'adevăr nu 
cade nici în cadrul voinței și a putinței 
sale, precum nici în sfera sa de activitate de 
a lucra ceva în privința culturală și economică 
ba chiar și călătoria sa prin Orient n’a fost 
de loc întocmită de a lucra ceva pe acest teren.

Ce a lucrat în privința religidsă, — dice 
mai departe protestul, — nu pdte omul laic 
nici dejudeca nici remunera. Decă s’a escelat

„Da; el este însurat11.
„Apoi bine, nu pdte el se te 

ajutoreze ?“
„Nu; el e sărac și are mulțl 

copii, cari îi dau destulă bătae de 
cap44.

„Der fata dumnitale?44
întrebarea acesta a atins’o ne

plăcut. Ea dădu din umeri și râmase 
o bucată de vreme în tăcere. Se ve
dea că se lupta în sine cu un sen
timent amar, de-orece respirația ei 
deveni mai repede și par’că ar îne
ca-o ceva.

„Da, sărmana mea Sana!44 grăi 
ea într’un târfliu. „Ea este copilul 
meu cel mai mic și... a căcjut în 
pecate. Un om reu a înșelat’o. Acum 
Sana numai are nici un sprijin pe 
lume, decât pe bătrâna asta, care 
vorbeBce cu dumneavostră, și bucă
țile de pâne, ce ea le aduce acasă44.

„Sacul meu cu pâne e singurul 
isvor pentru ținerea vieții mele, a 
fiie-mi și a băiatului ei; asta este 
pricina, care me face să colind așa 

de dea prin împrejurime. Acum biata 
Sana este desprețuită și alungată de 
toți, toți o batjocureac și o vorbesc 
de reu. Nu s’a găsit încă nimenea 
care 96 mustre pe înșelătorul ei, pe 
acel blăstămat, ci din contră el trece 
de un om de omenia. Seraca mea 
Sana plânge și se vaetă, de te apucă 
mila când o vec|L E adevărat că a 
greșit, a păcătuit greu, der pentru 
aceea nu o putem lăsa se moră de 
fdme. O ddmne, ce veselă are să fia 
când voiu duce pânea acasă! De 
mi-ar da Dumne4eu putere să o în
grijesc numai pănă se va întrema 
și ea, ca să potă lucra. Atunci am 
scăpat de necaz, am scăpat de tot, 
căci e fdrte stăruităre și harnică44.

„Unde locuescl cu Sana dum
nitale?44

„De când trăia reposatu și-a di- 
dit o căscioră și aceea am moște- 
nit’o eu. Acum s’a cam stricat ea, 
căci de vechiă ce este, a început se 
se dărîme, der ori cât de rea este, 
este a mea, în ea locuim, fără ca 
să ne pdtă ciue-va opri, de a mânca 

in pace pânea, ce o căpătăm dela 
dmenii milostivi41.

„Fiind așa săraci n’ați cerut 
vr’uu ajutor dela comună, din fon
dul săracilor?44

„Am cercat eu și acesta, der 
domnii cțic, că nu e datoria lor se 
susțină și se hrănâscă pe o femeiă 
căcjută, pe o pecătdsă. Lucrul acesta 
m’a mâhnit amar, căci eu am fost 
o femeiă, care întrega mea vieță am 
fost cinstită, și am muncit cât am 
putut. Acuma nu mai pot.... Ade
vărat că Sana a căcjut în păcat, 
der nici ea nu e leneșe, numai se 
se întremeze și va munci44.

„In fine, după cât ești de nepu- 
tinciosă, nu te mai plângi nimerui?44

„De ce să mă mai plâng, căci 
și așa n’am să mai trăesc, cine seie 
cât44, cp8® bătrâna și o podidiră la- 
crămile.

Ne uitam la sărmana bătrână 
și ne era milă de ea. Fața ei brăz
dată de suferințe se sbârci par’că și 
mai mult în urma plânsului. Printre 
genele ei înghețate picurau lacrăml 

mari. Zurgălăii de ghiață din perul 
ei zuruiau la fiă-care sughiț și tot-de- 
asemenea zuruiau sdrauțele de haine 
când îșî ridica mâna se ee ștergă. 
Noi tăceam și o lăsarăm în durerea 
ei; întorsei capul spre fiiul meu și-i 
zării ochii plini de lacrăml, și sim- 
țiam și eu că ochii îmi lăcrămau.

„Ți-e frig41, întrebai pe bătrâna 
după ce și-a mai potolit durerea.

„Nu! M’am încăl4it și m’am 
desghețat în țolurile acestea și acum 
me simt bine. Sufletul meu înae e 
plin de o bucuria, care nu se pdte 
tălmăci.... sunteți nisce dmenl așa 
de buni!... O biata mea Sana!

Noi ne continuam drumul încet, 
căci acum, de când luasem și pe 
baba cu noi, eram mai mulți. Caii 
se sileau din tote puterile, dâră ne 
mai putând, se oprise se mai ră
sufle.

„De aci înainte pot eu merge 
și pe jos mai departe, căci greutatea 
este mare44, grăi bătrâna când ve4u 
obosela cailor. 
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el în adevăr pe acest teren (?), apoi sigur, că 
recunoștința forului bisericesc nu-i va lipsi (!) 
Și chiar pentru cașul, că acăsta din urmă nu 
s’ar vntămpla, atunci totuși ptite fi Domnul 
Ciuntuleac sigur de o remunerațiune în ceriu (!!) 

îndemnul la propunerea din cestiune 
precum și scopul ei să fiă după cum am 
înțeles următorul: Avend instanța superioră 
bisericăscă din tir eșl-cari incidente grave de 
scop strămutarea d-lui Ciuntuleac dela mănăs
tirea din Suceavă, cred acum amicii lui, că 
acest for bisericesc s’ar pută printr’o demons- 
trațiune necesita a repăși dela decisiunea sa. 
Astfel de cașuri obvin adese, dără iote au un 
caracter demonstrativ. înaltul comitet al țării 
însă a știut tot-dăuna a întâmpina astfel de 
decisiunl și de aceea nu se greșesce, decă se 
presupune, cutncă ascunsul scop politic al de- 
tisiunii din protest va fi supus unei aprețiărl 
meritate. Necorespuncțend așa-dâră, decisiunea 
protestată hotărîrilor cuprinse in lege, se rtigă 
respectuos, ca înaltul comitet al țării din Bu
covina se binevoiască a anula decisiunea 
comitetului comunal din Suceavă din 26 
Octomvre a. c. st. n., prin care ’i s’a împăr
tășit D-lui Emanuil Ciuntuleac dreptul cetă
țeniei de entire al orașului Suceava.

Cine a cetit cele publicate în colonele 
onoratului diar al „Gazeta Transilvaniei 
în lunile Iulie și August a. c., cine cunosce 
caracterul, trecutul și presentul renumitului 
prior Ciuntuleac, trebue să fiă de acord cu 
cele induse în protest și să adaugă, că tote 
și întru tote le întrebuințăză numai și nu
mai spre a se spăla de noroiul păcatelor, 
ce-’s aprope a-1 înăduși și asupra cărora 
ne reservăm dreptul în curând a reveni.

Ar^ws.

Convocare.

Reuniunea învățătorilor rom. gr. or. 
•din districtul XI Făgăraș al Archidiecesei 
transilvane, conform conclusului comite
tului central, îșl va ține adunarea generală 
din ăst an Sâmbătă în 30 Noemvre și Du
minecă in 1 Decemvre v. c. in comuna Stena, 
protopresbiteratul Cohalm, la care adunare 
sunt poftiți a participa toți membrii pre
cum și alțl binevoitori ai acestei corpora- 
țiunl.

Față de absentărl nelegitimate ale 
membrilor ordinari se va purcede conform 
regulamentului afacerilor interne; er epi- 
tropiile parochiale și școlare sunt îndato
rate a provedâ pe învățătorii membri cu 
diurne conform Statutelor și cu paușal de 
călătorie potrivit.

Făgăraș, 29 Octomvre 1896.
luliu Dan, Ioan Berescu,

președ. secretar.

NB. Membrii din despărț. Agnita și 
Făgăraș, cari doresc a pleca cu biroul Reu- 
niunei de odată, sunt poftiți, a se concentra 
în Făgăraș Vineri în 39 Noemvre, până la 
3 tire p. m. de unde în cas de timp favo

rabil, în bre pot ajunge la locul întru- 
nirei.

Programa:

Ședința I. Sâmbătă în 30 Noem. 1896 
la 8 ore a. m.: 1) După invocarea Duchu- 
lui sânt, deschiderea ședințelor. 2) Cetirea 
apelului nominal. 3) Alegerea comisiunilor 
censurătore și eventual alte comisiunl. 4) 
Statorirea definitivă a programei. 5) Rapor
tul comitetului central. 6) Raportul oassa- 
rului. 7) Raportul bibliotecarului. 8) Ra- 
pbrtele președinților despărț. reun. Făgă
raș, Agnita și Cohalm.

Ședința 11. Sâmbătă în 30 Noemvre 
la 3 bre p. m.: 9) Incassarea tacselor cu
rente și restante. 10) „Regula de trei" pre
legere practică de loan Banuțiu. 11) Evan- 
gelia dilei de 30 Nov. Luca cap. 18 stich 
35, prelegere practică de loan Ciucan, înv. 
Mateios. 12) Comitatul Ternavei mari pre
legere practică de Georgiu Berghea înv. 
Fântăna. 13) Conferința didactică asupra 
prelegerilor de sub pct. 10, 11 și 12.

Ședința III. Duminecă 1 Dec. la 9 bre 
a. m.: 14) După participarea la serviciul 
divin și parastasul solemn pentru Archie- 
piscopul și Metropolitul Andreiu și pentru 
decedații membri ai Reun., pertractarea 
materialului statorit la pct. 4., al acestei 
programe. 15) Raportele comisiunilor. 16) 
Propuneri și interpelări. 17) închiderea șe
dințelor.-

Stipendii pentru elevii de meserii și 
sodalT.

Din fundațiunea „Andronic“ sunt 
a se conferi pentru anul 1897 sti
pendii și funcțiuni: 1) Pentru învă
țăcei de ori și ce meseriă. 2) Pen
tru sodali, cari s’au eliberat în de
cursul anului 1896. 3) Pentru sodali, 
cari petrecând cel puțin 6 ani con
secutivi la meseria lor, au dat do- 
vec|i despre desteritatea și hărnicia 
lor pentru a deveni măiestri. Pen
tru aceste stipendii și ajutâre se es- 
crie concurs pe lângă următărele 
condițiuni:

Toți cari voesc a concura la stipendii 
și ajutbre au se producă în general: 1) Carte 
de botez; 2) Atestat comunal despre ave
rea propriă și a părinților; 2) Atestat fa
miliar dela parochul locului despre familia 
părinților concurentului, și fiind și acesta 
căsătorit, și despre familia densului; în 
atestat are să se indice și aceea, că în fa
milie câți copii sunt minorenl, câți frecuen- 
teză șcbla și câți se mai află la vre-o me
seria? 4) Concurenții pot fi numai români 
greco-orientall născuțl în archidiecesă.

I. învățăceii: a) că au împlinit anul al 
12-lea al etății; b) că au cercetat cu suc
ces bun, cel puțin șcbla poporală: c) că 
au încheiat contract cu măiestrul și că con
tractul s’a înregistrat în condica autorității 

industriale (la pretor ori magistrat). Con
tractul este a se alătura la concurs în ori
ginal seu copie autentică.

II. Sodalii: a) că au terminat perio
dul de învățătură în decursul anului 1896, 
ceea ce vor dovedi prin atestatul autori
tății industriale (§. 67 al art. de lege XVII 
din anul 1884); b) că au purtare bună și 
fac sporiu mulțămitor în meseriă; acâsta 
o vor dovedi prin atestatul măiestrului, 
eventual cu cartea de lucru; c) să arate 
prin atestat dela măiestru, ce cunoscință 
de limbă mai au; d) aparținând eventual 
ca membrii la vre-o reuniune de meseriași 
să o dovodescă acâsta prin atestatul dela 
respectiva reuniune.

III. Sodalii, cari sunt în condițiuni de 
a deveni măiestrii: a) să aibă certificatul de 
măiestru; b) să fiă lucrat cel puțin 6 ani 
consecutivi ca calfe, ceea ce vor dovedi 
cu atestatele dela măiestrii, la cari au lu
crat, eventual cu cartea de lucru; c) în 
cerere să arete anume, unde voesc a se 
aședa ca măiestrii, ce feliu de mijlbce în 
bani mai au, pentru a-și începe meseria pe 
socotela lor? In fine pot produce și alte 
documente recomandatore.

Dela toți concurenții de ori și ce ca- 
tegoriă, se recere, ca cererile să fiă scrise 
și subscrise cu mâna lor propriă și adre
sate Consistorului archidiecesan greco-orien- 
tal în Sibiiu, se le înainteze acolo cel mai 
târejiu pănă la 31 Decemvre 1896 st. v.

Cererile înaintate după acest termin 
nu se vor lua în considerare.

Credfljațe poporale.

I.
Pentru-ce nn are capra dinții de-asnpra.

ț)ice, că mai ore-când, pe vremea po
veștilor pote, capra ar fi avut dinți și la 
falca de-asupra. Ci că nu și-a purtat ome
nia cum se cade — și de-âcolea și-a per- 
dut și dinții. E lucru minunat acesta și 
vrednic de luarea aminte a cărturarilor.

Stee aci roda cercetării mele, pe cum 
am aflat’o în credințele poporului nostru.

Așa-deră vaca săracilor*)  n’a fost ea 
tot babă bătrână fără dinți, cum se pome- 
nesce astădl, ci a avut ea bre când și col- 
țișorl: nisce ghiocei colea la fălcuța ei de-a
supra ca nisce mărgăritare — albi ca neua 
și ascuțițl briciu. Mai avea apoi și nisce 
unghiuțe numai ca ele, nisce drăguțe de 
unghiuțe ascuțite, cârligate cu cari apuca 
pe copaci ca mâța — de nu mai bine.

*) Poporul în limba lui înflorită numesoe 
capra și: vaca săracilor.

Aste au fost osânda ei.
Lelea Florea dice, că pisma, der asta 

nu se primesce.
Mai de-a credere sunt a lelei Dochie 

— doră ea mai bine scie: — cum și ce.
De ajuns, că capra cu unghiuțele ei 

suia la copaci și pomi ca mâța; apoi ține-t& 
tu -- cea dobă.

Aflându-se sus, nu s’ar fi dat jos, să 
o fi îndulcit tot cu verde pănă nu ciupea 
cât frundar pe copac ori pom — tot, ba 
și coja pănă în lemn.

Se înțelege, că pomul astfel ciupit, 
trebuia să se usce, der ei ce-i păsa... Care 
putea — ținea vaci, der săracului cum să-i 
dee mâna să țină vaci?

Se bucură, decă-șl pote îngurlui și o 
căpruță — pe sâma pruncilor.

Că, mă rog, lumea și de mult lume 
a fost; și acuma tot ea-i. Nici demult nu 
erau gardurile de cărnațl, nici erau prop
tite cu cartaboșl. Ce să-i faci ? N’ai ce-i face.
• •••»••«• • •••••♦ 
Sfântul Iosif sărac a fost și el. Așa spune 
și scriptura.

Vacile nu prea-i f&ceau baiu, nici boii 
gânduri, der de-o serăciă de capră toț se 
mai plinia.

Și-i era dragă capra lui Iosif. Cum 
nu? Ea îi îndulcea casa, lăptuțul ei îi re- 
înoia puterile, când se prea obosia cu fi- 
rezul, gilăul și alte unelte.

Preacurata Fecioră încă nu ar fi dată 
pentru mult de cătră Fiuțul sfânt. Der ei 
nu-i era așa dragă.

Că, mă rog, avea Preacurata — ca 
muiere tinără și silitbre, o grădină — nu 
mai frumosă, ci nu se pote altcum. In ea 
flori, câte soiuri pe fața pământului, apoi 
păsulă, legume, pomi, oltanî tot pe ales, 
că în acestea Iosif era de-acasă.

Der capra, capra?....
Când apuca capra cu oile prin gră

dină, apoi Dumnedeu era bun și vaca cea 
cu lapte!

Vai de rugi, vai de păsulă, vai de ol- 
tanl, că-i ciupea pănă în vârful vârfului. 
Și acâsta se întâmpla cu atât mai des, că 
de unde capra învățase odată și a vădut, 
că-i bine de ea acolo: tot de-a jurul căuta 
să afle vre-o strungă ori atare loc în gard 
pe unde să shore în grădină. Care găzdbiă 
o-ar fi îndrăgit pentru astfel de isprăvi?... 
Preacurata Fecioră a tăcut și a răbdat.

A pus mai mare grije pe capră, bră 
Iosif a dires, din ce se putea, gardul, unde 
era stricat.

Odată însă capra li-a dat’o de totului 
prost.

Scăpând adecă în grădină, pusderii 
a făcut nu numai flori și legume, ci suind 
pomii, eu dinții ei ascuțițl ’i-a belit și ciu
pit pănă la unul.

Asta nu era de suferit.
Preacurata s’a supărat rău și în mâh

nirea ei adâncă a pus blăstăm greu pe un
ghiuțele și dinții capri: unghii să aibă, cum 
are astărțl, ără dinți să n’aibă de fel decât în 
falca din jos

Așa s’a și întâmplat. Pentru acâsta 
nu are capra dinți din sus nici o vedem 
suind copacii, ca ore-când.

(Audită în Betfia). Foevâry.

„Nici vorbă, nu te las aici", 
•cjiseiu eu de tot hotărît.

„îndată, acolea lângă drum este 
un bordei în care locuesc nisce 
ămenl", răspunse bătrâna. Cum vom 
ajunge acolo, mă dau jos, mă mai 
odihnesc puțin, er dumneavostră vă 
puteți continua drumul; aveți se 
mergeți mai bine, îndată, ce se va 
ușura sania. După ce mă voiu fi 
odihnit din ajuns, plec mai departe 
încă astăseră pănă în sat. Pe urma 
săniei dumneavăstră îmi va fi calea 
înlesnită".

„Cât e de departe dela bordeiul 
din drum pănă în sat?"

„Trei sferturi de mile".
„Și de aci păn’ la bordeiul, de 

care spunei?"
„Va fi o jumătate de mii".
„Dacă vreai să rămâi la bordei, 

atunci n’ai la ce să mergi astăseră 
mai departe. Pe așa un viscol du 
poți dumneata face atâta drum fără 
să obosesc!. Ești greșită, decă crecjl, 
-că urmele săniei năstre au să-ți fiă de 
vr’un folos, de-orece nici nu mergem 

bine c[ece stânjini, și zăpada e la 
loc, de nu se mai cunosce nimic".

„Trebue să merg".
„Și de ce?"
„Cum știți ac}I e Sâmbătă și 

mâne trebue să fiu la biserică".
„Și adecă pentru ce să fii?"
„Arn luat o însărcinare asupra 

mea, pe care trebue se o îndepli
nesc".

„Ce fel de însărcinare?"
„O fată din comuna dumnea- 

văstră s’a măritat la noi de vr’o 
câți-va ani. De câte-va săptămâni 
s’a dus și ea să-și vadă părinții în 
comuna dumneavdstră. Acolo a năs
cut un copil, care ’i-a murit în scurtă 
vreme, și mama copilului zace pe 
mârte. Trebue să spun bărbatu-său 
acest lucru, ca să plece. îndată să 
facă cele de lipsă pentru îngroparea 
copilului".

„Lucrul, nu-i vorbă, nu-i de tăte 
cjilele, der cu tote acestea copilul 
este mort, și mama se află în bună 
îngrijire la ai săi. De aceea gândesc 
eu, că nu-i lucru cu cap să-ți pui 

viața în pericol pentru acâstă însăr
cinare".

„Așa e, der săracii de ei, m’au 
rugat cu atâta foc, încât le-am fă
găduit, că voiu duce veste bărbatu- 
său, încă în sera acesta. El șade la 
vr’un mii departe dela bisirică, der 
mâne dimineță îi voiu trimite vorba 
prin vr’un om din partea locului, 
dâcă nu cumva îl voiu întâlni".

„Ei și decă ai merge numai 
mâne de dimineță?"

„Mâne pote să fiă vremea și 
mai rea".

„Nici vorbă, nu păta fi mai rea 
ca acuma. Decă nu te hotărescl să 
rămâi la căsciăra din drum pănă va 
trece viscolul ăsta afurisit, trebue 
să te luăm cu noi, și om face ce-om 
face și te-om duce pănă în sat".

„Nu, nici decum. Caii nu vor 
ținea, vor obosi așa de tare încât 
pentru mine v’ați pune și dumnea- 
văstră vieța în primejdia. Am să 
rămân la căscidră și am să aștept 
pănă va trece viscolul. Am pâne de 

ajuns astfel că pot rămânea destul 
de bine".

Așa răspunse biata femeiă, ca 
și cum s’ar teme, că cu deasila am 
vrea să facem prea mult pentru ea.

Intr’aceea am ajuns la bordeiul 
din marginea drumului, care să afla 
la capul unei lunci fără leac de 
pădure. Căsciăra era mică și afară 
de un despărțământ pentru vacă și 
o odăiță cât ghisdurile unei fântâni, 
nu era nici o încăpere. Pustie și să- 
răcăciăsă arata locuința acesta pe 
așa o vreme și la așa un loc.

Am tras la căsciără, am ajutat 
babei să se dea jos din sanie, îi 
luarăm și sacul și întrarăm cu toții. 
Era răcore cum se cade înlăuntru, 
cu tote că focul ardea în cuptor, și 
avea să încăl4escă pe ai casei și pe 
ospețl. O droe de copii sdrănțoșl și 
murdari, încolăciți pe vatra se uitau 
buimăciți la noi.

Cum am spus nu era cine scie 
ce local, cu tăte acestea pe așa o 
vreme era destul de bun. Bătrâna 
se cunoscea cu ai casei. Merse nu-
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ULTIME SOIRI
Discursul tronului român.

BucurescT, 27 Noemvre. Astăzi 
la 12 âre s’au deschis camerele ro
mâne de cătră M. Sa Regele Carol 
printr’un discurs al tronului, care după 
ce constată, că relațiuuile țărei cu 
tâte statele sunt cele mai bune și 
că importanța crescândă a Româ
niei s’a vădit în anul acesta într’un 
mod deosebit, cjice:

Primirea cordială, ce s’a făout la Mos
cova Moștenitorului Tronului și Soției Sale 
de cătră împăratul Nicolae II și Impără- 
tesa Alexandra cu ocasiunea măreței so
lemnități a încoronărei Majestăților Lor, 
este o dovadă, cât de prețiose sunt legă
turile de apropiată rudeniă cu Curtea îm- 
părătescă a Rusiei pentru menținerea și 
desvoltarea relațiunilor prietinose dintre 
pnternioul Imperiu și România.

Am asistat cu o viuă mulțumire la 
inaugurarea lucrărilor dela Porțiie-de-Fer 
eu cari Tractatul de Berlin însărcinase pe 
imperiul Austro-Ungar, și cari sunt desti
nate a ne aduce folose însemnate, înlesnind 
productelor ndstre a străbate în micjeul Eu
ropei prin oalea marelui fluviu al Dunărei.

Majestatea Sa împăratul Austriei, și 
Regele Ungariei, de a căruia prieteniă sin
ceră și de mare preț Mă bucur de-un luug 
șir de ani, a onorat România cu visita Sa. 
Prin primirea căldurdsă si inimdsă, ce i-s’a 
făcut, țâra întregă a esprimat Monarohului 
veoin recunoscința tuturor pentru acest 
semn prea grațios de amicie și de bună
voință. Ni-s’a dat o ooasiune solemnă sâ 
arătăm Europei, oă poporul român a mun
cit ou suooes și în plin în marea operă a 
renasoerei și a consolidărei sale.

Interesele, cari 16gă între detfsele Sta
tele din Orientul europân în nisuințele lor 
comune de a-șl asigura un mers pacînic, 
sigur și repede pa calea progresului cultu
ral și eoonomic. au căpătat o espresiune 
vie, — p0 de-o parte în visita Majestăței 
Sale Regelui Serbiei, prin care s’au reînoit 
și oimentt din nou vechile și netulburatele 
relațiunl amicale dintre amândouă țările, — 
er pe de alta în restabilirea ou Regatul 
Greciei a relațiunilor normale, oarl ‘sper, 
că se vor desvolta și închega spre mulțu
mirea ambelor Regate.

Mai departe discursul tronului 
amintesce de desvoltarea armatei, 
care a arătat și cu ocasiunea visitei 
împăratului Francisc Iosif, că țera 
se pâte răcjima pe densa în tâte îm
prejurările.

Pasagiul privitor la armată a 
fost viu aplaudat. Asemenea au fost 
aplaudate pasagele privitâre la pri
mirea făcută principilor moștenitori 
la Moscva și la visita împăratului 
Francisc Iosif.

BucurescI, 27 Noemvre. Fostul 
Metropolit-Primat a adresat o pe- 
tițiă ambelor corpuri legiuitore, în 
care se plânge asupra modului cum 
a fost judecat, destituit și internat 
în mănăstire și cere se i-se facă 
dreptate. Petiția va fi presentată de 
d-1 N. Fleva la Cameră și de d-1 
Obedeanu la Senat.

TOLTE ȘI DE TOATE.

Spândurat de doue ori.
In întrega Asia mică, mai cu deose

bire în împrejurimile orașelor, călătorii sunt 
mai în tot-dâuna în pericol de a fi atacați 
de numerosele bande de tâlhari, cart mi
șună prin localitate. Turiștii cart merg cu 
drumul de fier la Aidin, pentru a visita 
ruinele din vecinătate, iau tot-dâuna cele 
mai minuțioase și legitimate precauțiprtl. 
De mai bine de două-decl de ani, celebru, 
Karabaș dis și Țeastă de fier, a terorisat 
populațiunea.

El avea în tote orașele complici, cart 
îl înștiința, când vre-un negustor mare și 
cu parale pleca în vre-o călătoriă; bandi
tul ataca atunci la sigur și fără cel mai 
mie sgomot — nici odată nu s’a servit cu 
arme de foc —; dotat cu o forță erculiană, 
el sugruma cu cea mai mare ușurință vic
timele sale. Intr’o di pe la ora 1 după 
amedl a venit singur de a furat cassa de 
bani a guvernorului din Ak Hissar și cu 
acestă ocasiune a sugrumat pe fratele co
mandantului gendarmilor din localitate.

La urma urmelor, Karabaș a cădut 
într’o cursă: înconjurat de vre-o sută de 
poterașl el s’a predat singur și judecata l’a 
condamnat la spândurătore pe piața pu
blică din Kirgabraci.

îndată după pronunțarea sentinței, 
esecuțiunea fiind poruncită, călăul Abu- 
Bechir-Taschin-Agha și ajutorele lui veniră 
să ridice pe condamnat și îl transportară 
la stâlp.

Aci se petrecu o scenă cu totul sin
gulară. După obiceiu, capul condamnatului 
fu învălit într’un fel de glugă, apoi ștrean
gul care trebuia să-l sugrume în loc să fiă 
aplicat la gât, din greșâlă -- sâu pote din 
complicitatea vre-unuia din ajutorele că
lăului, — s’a trecut prin gura condamna
tului. După ce se luă scăunelul de sub pi- 
ciorele banditului, corpul lui se agită pu
țin în aer, apoi.... deveni imobil. Supli- 
ciatul trebuia să stea spândurat pănă la 
apusul sorelui, dâr medicul militar, voind, 
din curiositate, se examineze corpul, des
coperi imediat șiretlicul.

Călăul și ajutorele lui, cart se depăr
taseră, fura din nou chiămate și spânzurară 
a doua oră pe Karabaș; de rândul acesta 
ștreangul a fost aședat la locul cuvenit.

•

Cum se pedepsesc in China ?
Gazetele din China aduc soirea, că 

acolo în curând 13 falsificatori de bani vor 
fi decapitați. De aci se vede cât de aspru 
sunt pedepsiți în China falsificatorii de bani, 
er cei ce pun în circulațiă bani falși sunt 
trimiși în țări străine ca sclavi pe viâță. 
Tot astfel de sorte îl aștâptă și pe pro
prietarul casei, unde se falsifică bani, apoi 
de asemenea o pățesc: funcționarii, dâcă 
aceștia au sciut mai înainte de acel fapt 
și nu l’au descoperit.

*
Pavaj de pae.

Riarele polonese anunță, că un in
giner din Varșovia a înaintat autorităților 
un proect original pentru pavarea (podirea) 
străzilor aoelui oraș ou „pietri de pae“.

Pentru fabrioarra acestor „pietri“, in
ginerul a născocit un mijloc deosebit. La 
fabricare se întrebuințâză ori ce fel de pae; 
ele sunt tăiate, lăsându-li-so o anumită 
lungime. După aceea se bagă într’un fel 
de amestec și apoi să apasă lăsându-li-se o 
formă cubică.

I iind-oă la treeratul grâului, secarei 
ovăsului, etc. paele se rup, se sfarmă, in
ventatorul întrebuințâză paele înainte de-a 
fi treerate. Pentru acest scop, el a făout o 
mașine cu oare se taie și se adună numai 
spicele, rămânând paiul întreg. Paele se 
adună, se leagă în snopi mici, se înfășură 
ou sârmă și se bBgă într’un amesteo fer- 
binte cleios.

Snopii sunt lăsațl să stea o bnoată 
de vreme în amesteo și apoi se apasă eu 
o mașină speoială dându-lî-se o formă ou- 
bioă. Inventatorul spune, oa pavajul de 
pae e ou mult mai eftin ca cel de lemn 
și e tot așa de resistent și de durabil. El 
e decis ca probă să paveze ou pae cea 
mai cercetată stradă din Varșovia.

Literatură.
Din partea Institutului de Editură Ita

lian și Ignat Samitca din Craiova primim 
volumul: Cnm iubim, operă postumă ine
dită de Traian Demetre, seu t una din oele mai 
bune scrieri ale regretatului poet. In „Cum 
iubim'1 să găsesc o mulțime de fapte din 
vieța reală și cari întereseză în gradul cel 
mai mare pe cetitori. E de prisos a mai 
reoomanda acest volum, căci talentul re
gretatului poet este în de ajuns de cunos
cut, și suntem siguri, că fiă-oare se va 
grăbi de a-șl cumpăra acest volum. Prețul 
unui exemplar 2 lei 50 bani. Se găsesoe 
de venZare la tâte librăriile din România.

Târgul tie rîrnătorl din Stelnbrueh.
Starea rîmătorilor a fost la 

24 Noemvre de 7126 capete, la 25 Nov. au 
întrat 192 capete și au eșit 361 capete ră
mânând la 26 Nov. un număr de 6957 ca
pete.

Se notez®. marfa: ungurâscă veohe 

grea dela —.53 or. pănă la —.55 or 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or., pănă la —.— or., de mijloo dela 
—.— or. pănă la —.— er. ușdră dela 
—.51 or. pănă la — 52 cr.

Calendarul septemânei.
NOEMVRE. are 30 Zile- BRUMAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

17 Păr. Gregoriu ep.
18 S. Plat, și Rom.
19 S. păr.Av. și Var.
20 ț C. p. Gr. Dec.
21 Intr. în biserică
22 S. apost Filimon
23 S. pr. Amfilochiu

29 I Adv. Saturn.
30 Ap. Andrei

1 Dec. Eigiu
2 Aurelia
3 Franz. Xaver
4 B orb ara
5 Sava

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 25 Noemvre n. 1896.

S ă m 1 n ț e

tS
® 6 a >3 s W
« £ d ? o a

Prețul per
100 ohilogz.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 81 8.40 8.45
Grâu dela Tisa 81 8.45 8.50
Grâu de Pesta 81 8.40 8.45
Grâu de Alba-regala 81 8.40 8.45
Grâu de Băcska 81 8.50 8.55
Grâu ung. de nord 81 .—

a. ti <o e Prețul pes
Semințe veohl

soiul 5 w 100 chiljyi.
ori non6

dela pănâ

Săcară 70-72 6 85 6.86
Orz nutreț 60-62 4.10 4 45
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bere 64.66 6.50 8.—
Ovăs 89.41 5.65 6.10
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz altă soiu 73 .— «—
Cucuruz n — ,— .—
Hirișcă H — —.— —.—

Cursul ia bursa din Vieisa.

ProduGtediv. 8 o i u j
Uurtra!

dela pânu

Sem. da trif. Luțernă ungur. 45.- 50.—
_ transilvană — —.
— bănățănă -

roșiă 36.- 40.—
Oleu de rap. rafinat duplu

• Oleu de in —. —.—
0 Uns. de porc dela Pesta 56 50 57.—

n dela țâră —....
b.0 Slănină sventată 51.75 52.25

afumată 57.- 57.—
■s S6u —,
Q Pruna din Bosnia în buțl 15.- 15.50O r-4 din Serbia în saci 14.75 15.20
O Lictar slavon nou 18 — 18 50Q. n bănățenesc 15.- 16.50

Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

Ch sărbescl
Miere brută

n galbină strecurată _ ,_ —.—
Ceară de Bosenau _
Spirt brut —.— —.—

Droidiuța da spirt —•—

Din 27 Noemvre 1896.
Reiata ung. de aur 4% . . . .
Renta de corbne ung. 4% . . .
Icapr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 
Irnpr. căii. fer. ung. în argint 4t/20/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . .

122.30-
99.10

122.20-
101—
120.30
97.35
97.15

mai decât la cuptor, îșl încalc]! mâ- 
nile, și cum 'i 9’au desghețat, a des- 
legat sacul și scoțând câte-va fălii 
de pâne dete fiă-cărui copil câte-o 
bucată. Se uită apoi după apă ca se 
bea, der femeia căsii, cum văZu, îi 
aduse o căniță de lapte.

IntEaceea începu să povestâscă, 
cum acești străini au fost atât de 
buni cu ea, cum au luat’o în sanie 
cu povara ei cu tot, ceea ce nime
nea pănă acum n'a făcut cu ea. Pe 
când istorisea acestea ’i se umplu 
fața de bucuriă. După aceea întrebă 
pe âmenii casei, decă pâte rămânea 
și ea pănă trece viforul ăsta, căci 
are. destulă pâne în sac ca se-i ajungă 
pe mai multă vreme. Ai casei în
dată se învoiră se rămână la ei cât 
va vrea. Din tâte acestea se vedea 
bine că bătrâna și cu acești âmeni 
se înțelegeu de minune. Acești săr
mani âmeni fără nici un încunjur și 
deadreptul spuseră ca să rămână la 
ei betrâna, și nu le trecură prin 
minte să facă vre-o deosebire seu să 
se codescă! că n’ar fi de tepa lor 

acea nenorocită femeia. Sărăcia și 
suferințele, ce le înduraseră atât ei 
cât și baba, îi legară de-odată îm
preună într’o pretinie nefățărită.

Bărbatul din căsciâră spunea 
că-i pare rău că n’are un grajd pen
tru cai, ca să ne pâtă opri peste 
nâpte, căci încolo, deși este mică 
căsciora ar face rost ca să fiă loc 
pentru toți.

I-am mulțămit de bunăvoința 
acestui bun om și-i spusei îndată, 
că nu se pâte să rămânem, ori-cum 
ar fi timpul de rău, că treburile nâs- 
tre ne silesc să plecăm. Spusei din 
nou bătrânei să rămână aci pănă va 
trece viscolul, er noi o luarăm la 
drum mai departe.

Era sera târȚiu, când am ajuns 
în sat. Drumul a fost forte greu și 
cu deosebire când am dat de gar
duri între cari se adunase zăpada 
pănă ’n vârful parilor. Pe delături 
troene întregi, er prin mijloc, unde 
zăpada era ceva mai bătucită, mer
gea sania nâstră cât mergea, pănă 
ce caii erăși se cufundau pănă la 

burtă. Uneori bieții căutau să se 
dea la oparte, der atunci se inneme- 
țeau păn’ la urechi în zăpada mâle. 
Cădeau când într’o parte, când în- 
tr’alta pănă ne pomenirăm în zăpadă. 
Eram cu desăvârșire desperați și nu 
sciam ce sfârșit are să ia acest bu
cluc. In cele din urmă, mulțămită 
cailor noștri sdraveni, ajunserăm în 
pace în sat.

Obosiți cum eram și uȚl de ză
padă întrarăm într’o curte. Gazda 
casei ne primi bucuros, și era spe
riată când ne-a văc]ut în halul în 
care ne aflam așa târȚiu și pe așa 
un viscol. îndată luă caii și-i duse 
în colibă, îi șterse bine, îi îngriji din 
tâte, le dete fân și-i adăpă, apoi pu
nând țole pe ei îi băgă în grajd.

Nu trecu mult și nisce vecini 
întrara și ei în căsciâră, să vacjă 
pe acești drumeți, și să vorbescă cu 
ei, cum e obiceiul prin multe părți. 
Ne așezarăm în jurul unui foc și ne 
puserăm pe vorba, așa încât am uitat 
de viscol, am uitat de vremea rea. 
Numai chipul bieții bătrâne nu-mi 

mai eșea din cap. începui să istori
sesc, cum în calea nâstră, pe visco
lul ăsta, am întâlnit o biată babă 
din sat, obosită și istovită de puteri 
de nu mai putea nici umbla.

„Aia a fost cerșitârea Ana“,. 
grăi unul din cei de față. „Ea umbla 
tot la cerșit, ca să-și hrănescă pe- 
ticălâsa de fie-sa“.

„Da, da, așa este. Dâc’ar fi o 
dreptate în lume n’ar trebui să-i dea 
nimenea nimic“, începu altul și par’că 
toți cei de față erau de aceiași pă
rere.

îndată băgai de semă, că aici 
la âmenii cu ceva prindere mai bună, 
mai bogați, biata bătrână n’ar fi fost 
primită cu atâta dragoste, ca în bor
deiul din marginea drumului și de 
sigur la acest fel de âmeni s’a gân
dit sărmana de ea, când a c|is: „e 
mare deosebire între mine și Dum- 
neavâstră“.

Astfel trech sera și lumea plecă- 
pe la casele lor.

(Va urma).
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Imprum. ung. ou premii .... 151.80
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie austr.......... 101.35
Renta de argint austr..........101.30
Renta de aur austr...............122.50
Losurl din 1860 ......................... 143.50
Aoții de ale Băneei anstro-nngară. 936.—
Aoții de-ale Băneei ung. de credit. 402.=
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 365.50
Napoleon dori............. 9 54
Mărci imperiale germane . . . 58.8272
London vista............. 119.85
Paris vista.................................. 47.47 V2
Rente de oordne austr. 4%. • • 100.85
Note italiene.................. 45.1772

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 27 Noemvre st. n. 1896.

îr

Bursa de BucureseT
din 25 Noemvre n. 1896.

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/o Apr.- Oct 100 7
Renta amortisabilă .... 5% H îî 99.—

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lai.-Iul 100.’/,
„ „ din 1893 5% 100.7,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. 95 7,
„ (Impr. de 32.’/2 mii. 4% lan.-lulie 87 7b
„ „ (Impr. de 50 mii. 4% n » 87.%
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4% îl îl 88.74
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4% îi îi 87.7b
„ „ rlm. de 120 iul. 1894 4% 87 74
„ „ (Im. de 90 mii. 1896 4°/o 86.%

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 6°/o Hai-Nov. 10174
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 50/0 lan.—Ini. 97-74

.„ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 5°/„ iun.-Dec. —.—
., „ „ din 1890

Scrisuri fonciare rurale . . .
5°/o Mai-Nov, 98 %
5% lau.-lulie 93.'/,

„ „ urbane BucurescI 6% » » —.—
5% n n 94 '7

jj n n Iași . . 6% îî n 91.—
Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o

V.N.
îî îî

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1875.
Banca agricolă....................... 500 150 v. 228.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 454,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 îî n 489.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 t» » 310.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 h » 210.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 H U

—....
„Patria-* Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 tî n 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 >» » —

„ „ 2 em. u. d. 0 1005 n > —
Soc. de fur, militare u. d. 60 lei oOt -• I
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,,/' 1000 îî w —.
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

200 ’> W

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . .
V iena..................

5°/o Paris .... 2%
6% Petersburg . . 4%7o
57, Berlin .... 5%
□ 7, Belgia .... 3%
4.- Elvoția .... 47i

CkwsmS pieței Bspașow.

Din 28 Noemvre 1896.
Banonote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5.61 Vând. 5.64
Ruble rusescl Oump. 126.- Vând.
Mărci germane Cump. Vând.
Lire turoesci Cump. —i-— Vend. —.—
Boris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.
fl. | cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 50
J J Grâu mijlociu . . 5 20
J1 Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mesteoat . . 3 80
Săcară frumdsă . . 3 70
Săcară mijlociă . . 3 60
Orz frumos . . . 3 30
Orz mijlociu . . . 3 10

jj Ovăs frumos . . . 2 40
»» Ovăs mijlociu . . 2 10

• î) Cucuruz .... 3 60
j j Mălaiu.................... 4 —

Mazăre.................... 6 50
] j Linte . . . • . 12 50
j, Fasole................... 6 —
>) Sămânță de in . . 8 —
n Sămânță de oânepă . 5 —
)y Cartofi ..... — 75
1 j Măzâriohe .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 44
n Carne de porc . . . — 48

Carne de berbece . . — 26
100 kil. Său de vită prospăt 21 —

>» Său de vită topit 32 —

Cursul Sosurilor private
din 25 Noemvre 1896

oump. vinde.

Basilica . , • 6.70 7.20
Credit .... 198.75 199.75
Clary 40 fl. m. c. 57.— 58.—
Navig. pe Dunăre . 140.— 144.—
Insbruck .... 27.25 28.25
Krakau .... 28.— 28.80
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 58.50 59.50
Palfiy .... 57.75 58.—
Crucea roșie austr. 18.- 18.60

dto ung. . 10.— 10.60
dto itai. —.— —

Rudolf .... 22.— 24.—
Salm .... 69.75 70.75
Salzburg .... 26.75 27.75
St. Genois 71.— 72.—
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 47i% m. c. 146.— 150.—

dto 4°/0 50 69.— 73.—
Waldstein 60.— 62.-

dto de 10 franci
Bauca h. ung. 4°/0 121.50 122.50

Proprietar: Qi». Aur>ei SIuR’esiairaiis.
Redactor responsabil: Sragofm Sflaiar*.

Moskva
Liferanții curți în Rusia și străinătate.

Diferite specii dej 

ax- Ceaiu escelent
în pachete originale rusesol, cu prețuri 

originale, să capetă numai la 
loh. Perl’s Sohn în Mosbcs, 

Tut'oizer Comitat, 
însemnarea prețurilor 

la cerere gratis.

Brașov, Strada Porții Wr. 22.

Antreprise de pompe funebre
IE. Tlxtsels:.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săhădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

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

Comisiune și depou de sicriuri de uaetal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloi*  de SeSBM», de 
saetai și imitațiuni de metal și de lemn de stejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmura, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru copiî9 precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si iettiai, i a u 
asupră-mi și transporturi de marți in ’‘străinătate.

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

La cașuri de morte a se adresa la
16—* E. Tuisek,

PUBLICAȚIA.
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, că Comuna mare Turcheș 
(Săcele) vinde pe calea licitațiunei 
publice și de oferte o parte din pă
durea așa numită Szâros-TOmos con
form planului de pădurit aprobat. 
Anume:

5560 trupine brad, cari fac 8278 
metri cubici. 696 trupine brad mo- 
litv, cari fac 1358 metri cubici. 1440 
trupine de fag, 3763 metri cubici. 
Total 7696 trupine, cari împreună 
fac 13394 metri cubici. Bradul este 
prețuit cu 4063 fi. 50- cr., molitvul 
cu 475 fi. 50 cr., fagul cu 564 fl. 
40 cr. Cu totul 5103 fl. 40 cr.

“Prețul de strigare se fixeză cu 
5103 fl. 40 cr., care se va plăti în 
doue rate, anume: la subscrierea 
contractului jumătate, er cealaltă 
jumetate se va plăti când pădurea 
va fi de jumetate tăiată.

Ofertele proveZute cu timbru 
de 50 cr. și 10°/0 din prețul de stri
gare ca vadiu sunt a se înainta sub
scrisei primării comunale până la 
începerea licitațiunei verbale, care 
se va ține în 10 Decemvre st. n. 
1896 la 11 ore a. m. la fața locu
lui în Szâros-Tomos.

Beflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și

în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Se observă, ca sus numita pă
dure se află în depărtare de */ 2 oră 
dela stațiunea căii ferate Timiș.

Condițiunile de licitațiune și de 
esploatare se pot vede în Orele ofî- 
cidse la primăria comunală din Tur- 
cheș.

Turcheș, 8 (20) Nov. 1896.
Primăria comunei Turcheș.

Giro Szăsz Andrăs. Domokos Ustvân. 
primar. (2 — 2.) notar.

sunt renumite ca bune și ieftine!
Remontoir-nikel fi. 3.50; 

Remontoir-argint 5(,l710nn fl. 6 ; 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri fl. 10, cu 16 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (welc- 
ker) mers de anker străluci

tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile 
fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
și argintării se trimit gratis și franco. — Ce 
nu convine se schimbă seu se dă prețul 
îndărăt.

Eug. Karecker Uhrenfahrik,' ÎJA. BEregensa um BSudensee. 
esr©' Garanție de doi aut. -^o 

111,2—12.
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Versral Bwi ffihmăparte.

Ticălosul Bonaparte
Stând într’un loo de departe

In marea apusului
In preajma pismașului.

Când a fost el să pornesoă 
La Elena să robâsoă

Ochii ’n sus a ridicat
Spre Francia-a oăutat

Din inimă-a suspinat
Și din gură-a ouvântat:

Să trăesol, țeră iubită,
In veci să fi ferioită,

Că eu nu te-oiQ mai vedea
Dâră în viâța mea!

Să trăesol, țeră frumosă, 
Din tdtă lumea alâsă

Vrednioă să-mpărățesol 
Lumea să-o stăpâuescl!

Paris, tron împărăteso 
Eu acum te părăsesc,

Fontine casa mea
De-acum nu te-oi mai vedea,

Leon, Schalon Schantilon, 
Fugiți, că vine Velincton

Și Blucher ou tunuri mari 
Zdrobind ziduri cât de tari. 

Voi, prietinii mei iubiți 
Fugiți de vreți să trăițl, 

Că J.Zezandrw-împărat 
încă v’a înoungiurat,

Cu Cazaol și ou MusoanI 
Vestiți acum de mulțl ani.

Schwarzenberg cu oste mare 
Iuoă vă 'mpreșoră tare, 

Care precum eu gândosc 
Acum la Paris sosesc.

O, surori și frații mei, 
Unde vor fi acum ei?

Letiția maica mea 
Jalnică va fi și ea.

Ludovica ’mpărătăsă 
Cea văduvă și rămasă

Cu fiiul meu cel iubit 
Care eu l’am părăsit,

Aș vre odată să-l văd 
Batăr numai să mă ’ncred, 

Că mai trăesce în lume 
Măcar jalnic fără nume.

VenițI să vă povestesc
In ce cale grea pornesc:

Elena-i la miăijă-cji 
Și-n vieță void robi,

Elena e stan de pâtră 
In mare lncugiurată,

De unde nu se mai vede,
Nici pământ, nici iarbă verde,

Fără marea cea mai lată
Apă de mare sărată.

O noroc amăgitor 
Că n’ai fost stăpânitor.

Din Europa cea mare 
In care ’mpărățiam tare,

Eată-mă la oe-am sosit 
In ce loo am săluit!

Eu Troiții n’am orecjut,
Der Troița m'a bătut

De trei laturi m’a bătut
Cu tote câte-am avut

La Vaterua mai pe scut (?)
Am perdut

Oștea mea a înghețat 
Și la lipsă m’au prădat.

Angliuș dreptate sfântă 
Fă și mie vr’o isbândă,

Că sunt oap încoronat
Și de tine fu rugat,

Ingropă-mă ’n țâra ta 
Nu mă tare depărta,

Nu mă du așa departe 
Că eu sunt Bunăparte.

(Dintr’nn veohiu manuscris aflat la 
Gledin). I, P. R.

3 Garanție
5 ani.

Mașini de cusut Wertheim J
cu înpunsetură duplă. 

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 
loco ileana în totă monarchia Aus- 
tro-Ungară.
Mașină fle picior? a or un

braț înalt. lliUu.uU
Mașină de mână 

braț înalt. i
Mașini cu cora- 
rabinte rotonde.
Timp de probă

30 jitie.
Ori ce mașină, care în durată 

de 30 dile nu se va dovedi de bună, 
o primesc îndărăt pe spesele mele.

Prețul curant și mostre cu
sute stau la disposițiă

Casa de export Mașini de cusut 
Louis Strauss, 

firma protocolată la tribunal comerc.
Liferantul reuniunei a amploia- 

ților de stat.
Wiena, IV., BSargarethenstrasse

„Nr. fl» b e.“ 1100,3-5.
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Nlarea bancrută!
New York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europ6n și 

marea fabrică de argintăria s’a vădut necesitată să dăruiasoă întregul ei 
deposit in schimbul unei râsolate mici pentru muncă.

sunt împuternicit s6 îndeplinesc acest mandat.
T]n trimit ■ Pr’n urn3are ori oui) fiă bogat, ori sărao, următdrele 
JjU. li 111111 ■ obieote pentru mica sumă de fl. ®.®U și adecă: 
cuțite fine de masă cu lamă

veritabilă eDglesă, 
furoulițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent american, 
Tote oele 44 de obiecte sus

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală, alcalin-accidă bicarbonată,

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ja COntiarbări 
<Ie mistuire., maladiei© stomacului, a rinichi- 
fior, a beșicÎB udului și afie organelor respira- 
tore etc.

W*  de pHmoil “"Wi
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 iss Wa s«»v: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SigKiisĂfi’a și în 2 la D-l I. B. Bfiisselbacher

sen., în ObbJî la Segesvăry es tărsai, în ffitevas la Balog Gyula, 
în ®reștie; la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
AdminisWhnea isvorulm 

„W A T I JL » A.u

(comit. Hâromszek). SB ® &I ® R. (Transilvania).

întemeiată 
Ia 1887.

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui Iosif F$r. 2.

Capital de acții fL SOO.OOO» Fond de reservă ăl.
Depuneri fffl. ®®CD.OOO. Circulația anuală fiL 12,00©.SICO.

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

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

După starea cassei, depuneri pănă la fi. 1000 se res- 
tituesc îndată la presentarea libelului fără ab (țioer e.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
9i2,i8—* Direcțiunea institutului.

Jklarea Descoperire a "Veacului \ 
ELIXIIÎOLGODINEAU este singurul leac] 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței . Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, ele: | 

^“MERmEÂ S5 PRELUNGIREA VSETEI
•______________________________________Ș____________________________________________ 5__________ ______________________________ I

J. J ’ 8
| Administrația SSX.ISSLZIR’.'CTX.US OOlDKIftTJS AU li PARIS, 7, r. Saint-Lazare. ]

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE j

V Se ginite ELIXIRUL SODINEAU fi la BUCUREȘTI, Ia Rle EAMFZBISSCU, drogkist; /
X la JAȘI, la D.D. Frați 2COWTA, farmucifti. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la PEoiesfot la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,,MINERVA."

2
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Telephon, Nr. 7114.
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lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc)', 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru cei Ci, 
zaharniță,

44 bucăți la un loc fi. 6.60. 
amintite au costat mai înainte 

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care îșl păstrezi col6- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garantâză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat uns e șai’lataBiâft, 
mă simt îndatorat în publio, oă ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă s§ nu trâoă cu vederea ocasin- 
nea aeâsta favorabilă, de ași procura aedstă garnitură pomposă, 
care cu deosebire se potrivesoe pentru 

i K'âeiw ii 
wr

dar de nuntă și în ori ce gospodăria. 
SfccjpoiD niiHMai 8a A. ÎSIRSCÎWER@-S 

Haupt-Agentur der vereinigten amerik.
Patent-Silber-waarenfabriken.

WIEN, II., Kembrmnditstrasse lS/b. 
Se trimite numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei înainte.

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: 

fii stras sISm scrisorile de recwnoscință.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai tri

miți încă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu rum- 
bursă. Bozovics, comit. Krasso Szoreny 18/7. 1896.

Keresztes Sândor, fisolgăbirău. 
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta.

Cu garnitura sunt forte mulțumit. Vă rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyâri născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri.

Baron lulius Nyări.

Mijloculă celă mai bunii și eficace pontuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja protutin- 
denea cunoscutul^ și plăcutulii

„Or. Hasans LebenS"BalsamMa
Acesta balsamîl preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore s6 dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturorii greutățiloril de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilorii, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acești balsamu acum unii singuri și dovediți isiedâ- 
eswsientia de casă poporali..

Sticla, mare costă 1 £L., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚllI!

Spre a evita înșelătorii, faci pe fiecine atenti, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singuri numai de mine este preparați după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lunguli ei inscripția; Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germână, boemă, ungari și francezi, și cari sunti provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutuli legali.

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

IDeposit-CLl-u. piixxcipal-u. al-iă. prod-vLcătorm-lnî

Ba
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

Sui BStmdajiesitn.: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits din acestă balsamîl de vieță.
Toții de acolo se pote avea ;

Alifia de casă universală de Fraga
(aPrag'er TTxxi'versa.l-Ha.ia.ssalloe)

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturorii inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiJorQ.

Acăsta se întrebuințâză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocashnea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumdrea glandulelotu limfatice, lipume etc. — T6te inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și

vis!
Prenume.rațiunile la Gazeta Transilvaniei 30 pot# face și reîno 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

ămurit și s6 arate și posta ultimă. AdmmiStraț, „fa. TraS.“

o

pi

vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.
n cuftiore â 25 și 35 cr.

Fiii atesata!•> *>
De-6re-ce alifia de casă uuiversală de Praga se imi- 

teză forte desă, facă pe fîă-cine atentă, ca singuru numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutiorMe din me'aiă galbinu, în cari se pune, suntu înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei 
de mai susă.

Baham pentru auij.
(G-elx6x-Ealsa.ixi.)

Cela mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon 9 fl.

I I

U !

Tipografia A. Muresianu, Brașov.
i./:


