
W(iu.w, AimisWm, 
?i Tipemfla

Esagov, piața marș Kfr. 80.
SoKsoii jwfraneata htl a® 

primesc,. — ManuscripLc na &»*  
ta trimet.

INSERATE ae primesc la Adml- 
nlsîrRțlnna în Brașov țu la ua- 
mătdrele Birouri do anunoluri: 

în Viena : Jf. Bukos, Htinvieh 
Bchatek, Rudolf ÎKosso, A. Oppaliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannabcr, în Budapesta: A. 7. 
Qoldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucuresoi: Agencs ffavas, Suo- 
onrsnle de Roumanie; în Ham- 
btarț,: <£ Liebmann. .

Prațul Interțlunllor: o aeriu 
garmond pe q ooldna 0 or. și 
BOgt. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dose după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagma a 3-a o 
gena 10 cr. îieu 30 bani.

„&azeta,( lese în fla-care dl.
Alionament8 neutru Anstro-Uagarla; 
Pe un an 12 fi., pe șese iunî 

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

Pentru Somânia si străinătate:
Pe un an 40 franol, po șese 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la t6te ofîcielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooieotori-
Afpuameuntl neutru Brasoi 

adininifltratiunca, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 U etagiu 
I.; pe un au 10 fi., pe o 6 Al o 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fl. Un esemplar o cr. v. a, 
s6u lo bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiumle aunt 

a se plăti înainte.

Nr. 270.—Anul LIX. Brașov, SâmbăU-Duminecă 8 (20) Decemvre 1896.

Și-au pus gând reu
Nimic nu pâte dovedi mai mult, 

că guvernul unguresc plănuesce a 
nimici încetul cu încetul întregă or- 
ganisația ndatră, fote legăturile, ce 
ne une8C într’un mănunchiu ca po
por cu aceeași limbă, cu aceleași 
datine și obiceiuri, cu aceleași tra- 
dițiun! și nisuințe, — și ne unesc 
nu numai ca partid politic, ci pe 
terenul de cultură națională, tocmai 
așa ca pe terenul politic, — nimic 
nu pbte dovedi, fiicem, dușmăndsele 
planuri mai mult, decât modul, cum 
s’a pus la cale din partea guvernu
lui urmărirea și pedepsirea pe cale 
polițienescă a convocătorilor întru
nirilor de alegători români, din aju
nul alegerilor generale dietale.

Mai întâiu s’au năpustit în con
tra convocătorului întruni rei din 
Brașov, ce tusese mai întâiu per
misă de poliția, 6r în momentul 
din urmă oprită printr’un ordin vol
nic fișpănesc.

D-l Dr. Aurel Mureșianu a fost 
citat la polițiă și, după câte-va în
trebări, ce ’is’au pus, a fost con
damnat de cătră căpitănia poliție- 
nâscă din loc la 8 cjile arest și 50 
fl. amendă, pe motivul că, precum 
a mărturisit, a concbiamat întrunirea 
ca președinte al clubului electoral 
-român din loc și făcând acesta cu 
scop de-a alege delegați pentru con- 
ferența generală a alegătorilor ro
mâni din Sibiiu, ar fi păcătuit în 
contra ondinațiunei ministrului de 
interne din 7 Decemvre 1895. care 
opresce convocarea de adunări cu 
direcțiunea partidei naționale ro
mâne.

In contra acestei judecăți po
lițienesc!, d-l Dr. A. Mureșianu a 
înaintat recurs.

Astăcți am primit o copiă de 
pe sentința poliției din Sibiiu în 
contra d-lui Dr. Rațiu ca convocător 

al conferenței delegaților și în con
tra d-lor Dr. O. Russu Dr. A Frâncu, 
Dr. N. Vecerdea, O. Tilea. Z. Boiu și 
Dr. I. de Preda ca convocător! ai 
adunărei alegătorilor români din cer
curile comitatului Sibiiuiui.

Chipul și spiritul în adevăr po
lițienesc, ce răsuflă din acestă sen
tință și din motivele ei, ne dă cea 
mai nimerită icănă a planurilor dia
volesc!, ce s’au pus în lucrare spre 
a stîrpi din rădăcină ori-ce organi- 
sațiă între Români. Etă-o:

Nr. 995/1896 kih.

SENTINȚĂ.

1. Dr. loan Rațiu, advocat, de 68 de 
ani, gr. cat., căsătorit, tată a 3 copii, a mai 
fost pedepsit.

2. Dr. Octavian Russu, advooat, de 40 
de ani gr. cat. căsătorit, fără copii, n’a mai 
fost pedepsit de polițiă.

3. Dr. Amos Frâncu, advooat, de 31 
de ani, gr. cat. necăsătorit, n’a mai fost 
pedepsit de polițiă.

4. Dr. Nicolau Vecerdea, advocat, de 
34 de ani, gr. ort., căsătorit, fără oopii, n’a 
mai fost pedepsit.

5. Onoriu Tilea, inginer, de 46 de ani, 
gr. cat., căsătorit, tată a 5 copii,' n’a mai 
fost pedepsit de polițiă.

6. Zaharia Boiu, assesor consistorial, 
de 63 de ani, gr. ort. oăsătorit, tată a 4 
copii, n’a mai fost pedepsit și

7. Dr. Ioan de Preda... (Aci lipsesoe 
naționalul),

toți locuitori în Sibiiu, sunt declarat! 
vinovaț! de transgresiune în contra înaltei or- 
dinațiuni a ministeriului rcg. ung. de interne 
dela 7 Deeemwe 1894 Nr. res. 1488 și sunt 
judecat! pe basa aceluia cum urmâză:

1) Dr. loan Rațiu, pentru conchemarea 
conferenței delegaților tuturor alegetorilor 
români pe cjiua de 24 Octomvre a. c, la 
Sibiiu,Ja o amendă de 70 fl. v. a. in favo- 
rea soopurilor indicate în art. de lege XXII 
din 1892, — în cas, oă nu s’ar pută soote 
acesta sumă la 7 cțile arest — și la 0 pe- 
depsă de 10 4>Ie arest pe cheltuiala propria, 

precum și la purtarea speselor de esecuțiune 
eventuală.j2) Dr. Octavian Russu, 3) Dr. Amos 
Frâncu, 4) Dr. Nicolau Vecerdea, 5) Onoriu 
Tilea, 6) Zaharia Boiu și 7) Dr. loan de 
predă pentru convocarea alegătorilor ro
mân!, cari stau pe basa programului dela 
1881 din oercurile electorale Sibiiu, Cis- 
nădia și Nocrioh pe cjiua de 23 Ootomvre 
a. o. la Sibiiu, cu scop de a alege delegați 
la conferența oonohiemată de Dr. loan 
Rațiu, la o amendă de câte 25 fl. v. a. pen
tru scopurile indicate sub 1) — în cas, că 
nu s’ar pută scăte acestă sumă la câte 3 
<%ile arest — și la o pedepsă de 3 dile arest 
pe propriele spese și toți aousații se obligă 
de a plăti la acest oficiu amendele în timp 
de 15 d’le după intrarea în vigore a aoes- 
tei sentințe, fiind la din contră înoassate 
pe calea esecuțiunii și pedăpsa de arest să 
o înoepă în același termin, fiind la din con
tră aduș! cu brachiul în arest.

MOTIVE.

Fapta subiectivă este dovedită față 
cu acusații prin convocarea adunărilor difi
cultate, ce au mărturisit’o, fapta obiectivă 
față cu Dr. loan Rațiu e dovedită prin ou- 
prinsul oonvooării, prin ordfnea de <h> ce 
a presentat’o acesta' oând a anunțat prima
rului conferența delegaților plănuită pentru 
24 Octomvre a. c., prin provocarea adre
sată președinților clubului partidei în dife
ritele oercurl eleotorale, oa să alăgă câte 
doi delegați la conferența generală de de
legați convocată de dănsul și prin nume
roși articull apăruți în organul său „Tri- 
buna*.

Din acestea reese neîndoios, că Dr. 
loan Rațiu a convocat partida națională 
română, cea mai înainte asistentă, apoi de- 
olarată disolvată și totuși privită ca și mai 
departe esistentă, conform organisației de 
mai înainte cu scop de a-o reactiva, res
pective a-o oonsitui din nou conform or- 
ganisațiunii sale.

Acesta o dovedesc:
1. Punctul 3 al ordinei de c}i pentru 

plănuita conferență de delegați, în oare se 
cjice: „Raportul comitetului"central esecu- 

tiv asupra sesiunii trecute" — un comitet 
eseoutiv al partidei disolvate nu era per
mis să esiste, pentru-oă și comitetul, care 
a esistat a fost disolvat, — oa stând în 
nedespărțită legătură cu partida — der 
preoum se vede din acest punct al ordinei 
de cp, totuși, oa și partida însăși, a fost pri
vit oa și mai departe esistent și avea să 
fiă pus în aotivitate, adeoă învitațl să-și 
facă raportul.

2. Dr. loan Rațiu a provocat în mod 
oficial, prin președinții lor, oluburile par
tidei, cari în sensul organisațiunei partidei 
s’au constituit în diferitele oerourl electo
rale la 1892 și au format o parte ipte- 
grantă a partidei disolvate, oa să invite la 
o întrunire pe alegătorii dietall români, 
cari stau pe basa programului de partid 
dela 1881, să alăgă — oonform organisației 
de mai nainte — câte doi bărbați de în
credere și pe aoeștia să-i trimită ca dele
gați ai oercului eleotoral la conferența de
legaților oonohiemată de Idensul (vecjl Nr. 
219 „Tribuna": „La lucru"; Nr. 220: „Că
tră presidenții oluburilor" și diverse ase
meni Invitări și ordine de c}i publicate în 
aceeași foiă; mai departe Nr. 264 al „Tri
bunei" pasagiul cuprins în recursul publi- 
oat al D-rului loan Rațiu contra oprirei 
conferenței din oestiune: „...Au fost per
mise conferențele de alegători români cer- 
ouăle, oonvocate în cerourile singuratioe 
de cătră presidenții cluburilor oercuale ale 
partidului nostru!"

Faptul esistenței mai departe a partidei 
naționale române, oe a fost declkrată disol
vată, precum și organisațiunea ei $i conchid- 
marea acestei partide însăși o dovedesc afară 
de artioulii oitațl pănă aiol înoă diferiți alțl 
articull apăruți în „Tribuna", oa d. es.' în 
nr. 221: „Situația" ou încheierea: „Aoțiu- 
nea nostră" ; nr. 227 : „Momentul"; nr. 260 : 
„Partide politioe — partide naționale"; 
nr. 223: „Politică sănătdsă" ; ar. 224: „Con- 
ferențe", „argumente forțate" și multe 
altele.

Față ou Dr. Octavian Russu, Dr. Amos 
Frâncu, Dr. Nicolae Vecerdea, Onoriu Tilea, 
Zaharia Boiu și loan de Preda este dove

FOILETONUL „GAZETEI TRANSILVANIEI".

OD A
LA INAUGUBABEA TEMBDLUI NAȚIONAL DIN IAȘI

1896 Decemvrie.

Țe salut mărețe templu, Tu al muselor locaș, 
Care te înalț! cu fală în bătrânul nostru Iași! 
In tine lucesce arta, ca nestinsul foc vestal, 
Răspândind raȚa culture! cătr’al lume! ideal!

Tu ești lâgăn de mărire pentru or! și ce popor, 
Care ’ndreptă’a lui iubire spre-a luminilor isvor! 
Numai arta și sciința sunt puteri de ’nsuflețire, 
Care ’nalță pe popore și le duc la nemurire!

Aici genii și talente, flori de ’naltă cugetare, 
Desmorțesc în om virtutea cu-ale artelor suflare; 
Ele-apropie trecutul de presentul sburător, 
Luminând a vieții cale în spre timpul viitor.

Prin talent se oglindește ori-ce faptă strălucită 
Din bătrâna omenire, printre secol! adormită; 
Și’n a inimei adâncuri, câte patimi se ascund, 
Se aduc la suprafață, ca și din al măre! fund.

Ori-ce suflet plin de jale și cuprins de grea durere, 
In imaginile artei află dulce mângăere;

Căci iluzia răsare în pieptul ce-a suferit, 
Precum flărea pe morminte din dureri a răsărit.

Inocența și iubirea, stele din raiul ceresc, 
In a vieții primăvară mândre’n suflet strălucesc 
Dar lumina lor frumosă se cuprinde dese ori, 
De dureri și suferință, ca un cer senin de nori.

Er la cântul poesiei, limba (Țoilor ceresc!, 
Se trezesc în armonie dorurile omenesc!;
Ș’atunc! inima se ’nalță, ca un vultur cătră săre, 
In spre ce-i nobil și gingaș în al consciinței flore.

Câte-acorduri dulci a lirei din trecuta omenire 
Pănă ac|i mai răsun încă în a lumei amintire! 
Și cântarea lor divină pe popăre ’nbărbătând, 
Le-a condus falnic la mărte, pentru țera lor luptând.

Fericită dar se fie țera nâstră Românescă, 
Unde artele frumăse vor pute să se umbrescă! 
Și mărirea strămoșescă pri’ntre secol! asfințită, 
Gu-ale artelor cunune va să fie ’mpodobită!

Generația presentă cu o muncă de rod plină, 
Va lăsa viitorimei mândră cale de lumină; 
Ș’a culturei muguri fragetji ce răsar acum și cresc; 
Vor da fiărea Nemurirei pentru nemul Românesc!

Ioan lanov.

La inaugurarea Teatrului Național
1 Decemvre 1896.

Să cântăm un oânt de fală, și oa’n ceasuri de mărire 
In isbândă ferioită, glasul viu să ridicăm 
îmboldiți de gânduri bune, tari de dreaptă făptuire 
Imnul vremilor dorite și ajunse, să ’nălțăm!

Templul artei se desohide — ou porțl scump împodobite 
Lăcaș sfânt minții măeetre și-armoniei închinat,
Pe altaru-i să păstreze graiul patriei iubite, 
Adevărul vecinie tinăr și frumosul aripat.

Au trecut neguri de nopte peste câmpurile ndstre, 
Invălind suflarea vieții în des giulgiu de mormânt, 
Ascuncjend a ei oddre, câmpuri vercjl și bolți albastre 
Cu făptură minunată fără sâmăn pe pământ.

Și-a fost lungă și vrășmașă nâptea cea ’nfiorătore 
A fost veacuri mut cuvântul, oohiul veacuri adormit, 
Dâr de-au curs lacrimi șirâie peste brazda hrănitore 
Au rodit ogorul veacuri și pe noi ne-a oțelit!

Ast-fel au scăpat ne-atinse, întregi, vii, îmbogățite 
A naturei daruri scumpe și-ale inimei comori;
Er de când a topit umbra focul racjei isvorite 
Din lumina așteptată. — E sfânt revărsat de zori!

Și de-atuncl ou munoă crudă, sub a sdrelui văpae 
Strîns uniți în dor de țâră, sfărmând piedici, înfruntând
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dită fapta obiectivă, oonluorarea la convo
carea unei adunări îndreptate spre activi
tatea partidei națonale române prin aceea, 
că au conchiemat în oâteva cercuri eleoto- 
rale pe alegătorii români, cari stau pe basa 
programului dela 1881 al partidei, cu soop 
de-a alege delegați la couferența generală 
plănuită de d-1 Dr. loan Rațiu.

Căci chiar abstracțiune făcend dela 
aoeea, că numiții au lucrat in calitatea lor 
ca funcționari ai partidei — adecă ca presi
dent de club, seu totuși, conștient ori incon
știent, ca mandatari ai partidei, ei prin oon- 
vocarea făcută de dânșii a alegătorilor unor 
anumite oerourl electorale cu scop de a 
alege delegați, au oonlucrat la oonferența 
delegaților conohiămată de Dr. Rațiu, căol 
fără de prilegiul de nouă alegere a unor 
astfel de delegați, acâsta conierență ar fi 
fost eo ipso imposibilă.

De altă parte trebue să fiă respinsă 
esoepțiunea de incompetență a căpităniei 
poliției orășenescl ou provocare la § 41 art. 
de lege XXXVII din 1880 și din causă, 
că valabilitatea de drept a ordinațiunei minis
teriale combătute nici nu pote fi supusă unei 
discusiunl in procedura administrativă. Mai 
departe tot așa de puțin a putut fi privită 
ca motiv pentru achitare aserțiunea, ce se 
pretinde, că a făcut’o d-1 primar ou oca- 
siunea anunțării adunării eonchiămate la Si- 
biiu pe cjiua de 23 Oot. a. o.: „că nu are nici 
o obieoțiune legală contra convocării1*,  de- 
orece aoesta aserțiune făcută în oonversa- 
țiune nu eschide ca plannl să fiă contra 
unei ordinațiunl speoiale și de-orece aoesta 
aserțiune — ohiar să fiă mărturisită oa fă
cută — în nici într’un cas nu putea fi pri
vită oa resoluțiune, după ce în acâsta afa
cere s’a dat o resoluțiune în scris.

i) Adecă Musele, cele 9 cjeițo, Aice ale lui Ju
piter (.Joe), cjeițele artelor liberale.

2) Melpomena = cjeița tragediei.
3) Talia = 4elta comediei.
4) Terpsioora == cjoița dansului.

Din motivele oitate acusații au tre
buit deci să fiă găsiți vinovațl și să fiă 
condamnați și adecă s’au luat în semă față 
ou Dr. loan Rațiu pedepsele de mai na- 
inte ca agravante, pre când față cu ceilalți 
acusațl s’a oonsiderat împrejurarea, că n’au 
fost pedepsiți pănă acuma, ca ușurătore.

Sibiiu, 16 Deoemvre 1896.
Simonis m. p.,

căpitanul poliției orașului.

Apetitul ministrului Perczel. Ni-se 
sorie din Turda cu data de .18 Deeemvre: 
„Stimate D-le Redaotor! Soriindu-se în 
„Gazeta Transilvaniei14 Nrul 268, că minis
trul Perczel a alarmat și a pus în mișcare 
autoritățile „din întreg fundul regiuu contra 
convocatorilor întrunirilor electorale române, 
prin acâsta vin a aduce la ounosoința pu
blică, că acea soire este defectuâ3ă, de- 
orece Escelența sa ministrul nu-i un astfel 
de om, care se se mulțămdscă cu fundul rcgiu, 
apetitul densului e cu mult mai mare.

Pentru aceea așa cred, că gâna a es- 
tins’o pe tot teritoriul Transilvaniei și 
acâsta o deduc de acolo, că în 16 a lunei 
ourente și d-1 advooat Ioan Mesaroș din 

Turda a fost citat la poliția orașului Turda, 
pentru-oă pe diua de 22 Octomvre a oon- 
chemat alegătorii români din comitatul 
Turda-Arieș la o îatrunire electorală, pe 
care anunțându-o în timp legal, poliția a 
și luat’o spre cunoscință și a și conces ți
nerea ei.

Acum totuși îl ia poliția la cercetare, 
și nu numai pe d-sa, ci și pe aceia, cari 
au participat la acea întrunire, căci după 
aceea pe toți i-a interogat.

Așa-dâră vede-țl D-le Redactor, că 
apetitul ministrului Parozel este ou mult 
mai mare, decât să se sature cu fundul 
regiu. Că ce va urma mai departe, vom 
vede.

Revistă politică.
Disensiunile din dieta ungurescă.

In dietă se continuă discusiunile a- 
supra proiectelor de respuns ale di
feritelor partide la discursul tronului! 
In ședința dela 17 Deeemvre a die
tei a vorbit și ministrul-președinte 
Banffy. El a încercat se apere pe 
mamelucii sei din tabăra guverna
mentală în contra oposiției, care îi 
învinuesc mereu, că au fost aleși ca 
deputați pe cale ilegală, prin corup- 
țiuni cu bani, prin presiuni tătăresci 
etc. Banffy a recunoscut și el, că 
la alegeri s’a făcut multe blăstă- 
mății, corumperi cu bani și altele, 
der cjise că acestea s’au făcut nu 
numai din partea partidei guverna
mentale, ci și din partea partidelor 
oposiționale, prin urmare trebue se-și 
ierte unii altora, căci toți sunt păce- 
toși. Proiectul de respuns al partidei 
lui Apponyi, care înainte de tăte 
vrea se se facă o reformă a legei 
electorale, nu-i trebue lui Banffy. 
Partida guvernamentală cji30 el, își 
are programul seu și va rămâne ne
clintit pe lângă acest program. îna
inte de tăte reforma administrațiu- 
nei și apoi celelalte. Cu privire la 
regularea cestiunilor electorale, Banffy 
4iae, să guvernul recunăsce, că tre
bue se se ia 6re-cari măsuri și în 
privința acesta și va și lua; deja 
acum se ocupă cu studiarea acestei 
cestiuni, dăr nu scie spune, că ore 
când, cum și în ce mod are să vina 
cu propuneri înaintea dietei în pri
vința acesta. Cu alte cuvinte, gu
vernului nu mult îi pasă de legea 
electorală, pentru el e bună acăBtă 
lege și așa cum o au astăc]!, căci 
ea nu-i stă în cale de a-șî putea 
făuri maioritate cum îi place, făcend 
se fiă aleși deputați tot după sprân- 
cână.

*

Gestiunea limbei și armata aus
triacă. Pilele acestea ministrul ar
matei teritoriale din Austria, Wel- 

sersheimb, a făcut în parlamentul din 
Viena și câteva declarațiuni în ceea 
ce privesce cestiunea limbei în ar
mată. Ministrul cjise adecă, că nu 
află la loc dorința naționalităților, 
de-a ne introduce în armată ca limbă 
de serviciu limba națională a osta
șilor de diferite naționalități, de- 
ărece, cpse 0b nu din punct de ve
dere militar este neapărat de lipsă, 
ca în armată se rămână și mai de
parte limba germană ca limbă ge
nerală de servi țiu. Atâta totuși a 
recunoscut ministrul că trebue și e 
de lipsă se li-se vorbescă feciorilor în 
limba lor atât în școlele militare, cât și 
în tote atingerile cu ei, ca astfel fe
ciorii în totdeuna se înțelegă ceea 
ce li se spune.

Cu ocasiunea acesta ministrul 
a mai făcut și alte enunciațiunl in
teresante. Anume la plângerile ridi
cate din mai multe părți, el a de
clarat, că e deplin învoit cu dorința 
celor ce cer, ca în viitor gendarmii 
se nu mai fiă întrebuințați pentru scopuri 
politice, cum sunt alegerile etc. Despre 
duel cjise, că acesta este un barba
rism; ostașii își au tribunalul lor 
care se-i judece și de aceea nu tre
bue ei înși-și se-și facă judecata prin 
sabiă, orî pistol, căci chiămarea os
tașului este de-a lupta cu dușmanii 
din afară, er nu de a se ucide unii 
pe alții, ori pe compatrioții lor. — 
De-odată cu acestea ministrul mai 
spune, că la liberarea feciorilor din 
armată, va îngriji ca să fiă liberați 
mai întâiu aceia, cari se ocupă cu 
plugăritul.

*
Alegerile pentru consiliul comunal 

al Cernăuților. In 16 Deeemvre s’au 
încheiat alegerile pentru consiliul 
comunal al capitalei bucovinene, 
cari de rendul acesta au fost mai 
sgomotbse și mai agitate ca ori-când 
altă-dată. Etă ce cji00 între altele 
„Gazeta Bucovinei44 despre resultatul 
acestor alegeri:

„Pentru noi, Românii, două momente 
mai însemnate se soot în relief din luptele 
electorale încheiate deja: Pășirea de astă- 
dată cu mult mai energică și mai resolută 
a elementului român din capitală în lupta 
electorală, și condamnabilul amestec direct 
al guvernului în aoâstă campanie electorală. 
Și dâcă peste tot, resultatul final nu ne 
mulțumesce, un avantagiu și un mare câș
tig totuși resultă și pentru noi din luptele 
eleotorale actuale: Au dat de astă-dată și 
Românii de aici dovecjl de însemnătatea 
lor în vieța publică a capitalei; au făcut 
un mare pas înainte și s'au manifestat in 
mod cu totului deosebit de ținuta lor de 
pănă aoum în căușele nostre naționale și 
în vertegiul politicei, prin ceea ce au im
pus nu numai aliaților, oi și contrarilor 

noștri politici. Guvernul nostru însă, pe câț 
de jignitor a țintit să ne lovâsoă, pe atât 
de bun serviaiu ni-a făcut în același timp. 
Fapta sa arbitrară va avă de sigur și aoel 
efect, că va produce în țâră o simțită re- 
aoțiune și va contribui tot mai mult la în
tărirea curentului național, pornit deja și 
în mijlocul poporului nostru....

Demisîunea Mitropolitului Ghenadie.
Cestiunea metropolitană, care a 

cășunat atâta neliniște ferii, s’a des- 
legat. Sf. Sinod a anulat la propu
nerea guvernului român sentința, 
prin care fusese osendit Metropolitul 
Ghenadie. In fliua după ștergerea 
judecății osenditbre „Monitorul ofi
cial44 a și publicat, demisiunea Me- 
tropolitului Ghenadie adresată Re
gelui. Etă-o:

Sire.
Dela începutul crizei durerose prin 

care a trecut de atâtea luni Sfânta nostră 
Biserică Română, mi-am pus totă nădej
dea în dreptatea Majestății Vâstre.

Aoum când dreptatea mi s’a făcut, 
și Sfînta nostră biserioă nu mai este tur
burată de nesce întâmplări, pe cari eu ur
mând pilda Mântuitorului, m’am hotărît să 
le uit, nu voeso să se creadă că aș fi pie- 
deoă la dragostea și liniștea oare trebue 
să domnâscă printre păstorii suflet?sol ai 
neamului nostru.

Prețuind mai mult binele Sfintei nâs- 
tre Biserici și paoea supușilor credincioși 
ai M. Vostre, decât deșertăciunile slave și 
a mărilor, rog pe M. Vostră să bine-voiasoă 
a-ml primi dimisia din scaunul de Mitro- 
polit-Priman al țării.

M’am ținut statornic în fața nedrep- 
tăței; prilej de vrajbă între frații mei în
tru Christos nu vroi să fiu.

De aol înainte, oa și în treout, mă 
voi ruga lui Dumnezeu pentru liniscea și 
bună stare a Sfintei nostre Biserici, pen
tru înălțarea și propășirea patriei și pentru 
sănătatea și îndelungă viață a Majestății 
Vostre și a întregei dinastii.

Sunt al Majestăței Vâstre prea supus 
și prea pleoat smerit rugător oătră Dum- 
neejeu, pentru Voi și Dinastia Vostră.

t Ghenadie
Metropolit-Prunat 

1896. Deeemvre 4.

0 cji de binefacere.
Brașov, 7 (19) Deoemvre.

Sărbătorea S.-lui Nioolae a fost prăs- 
nuită astă-dată din partea Românilor bra
șoveni prin faptica dovedire a nobilului sen
timent de jertfă și generositate ereștinâsoă.

Sunt numai oâteva săptămâni, de oând 
luarăm parte la generosul aot de binefacere 
al Asooiațiunei meseriașilor români din loc, 
și aoum âtă a doua sărbătore a simțului no
bil de binefacere.

Chinuri aspre, nedreptate, și pe câmpuri de bătaie, 
Drept la viață, lauri, soeptru, neatîmarea culegând,

Am rupt vadurile ’n cale cu năprasnic ’aruncare 
Ca un rîu măreț, puternio, nete4end albia ’n ours, 
Desfundat’am drum prin țelinl, am pus stăvili la 

[hotare 
Er gândirea româneasoă, vultur, a sburat tot sus!

De ou sâră până ’n cjluă oa ’n poveștile străbune 
Năsdrăvana flore a țerei, a crescut și-a odrăslit 
Și sporesoe tot mai trainic, vent n’o bate, vremuri bune 
Aduc unde de rodire din spre-apus și răsărit!

Și-astătjb pe-acest colț din țâră, în Cetatea de-altă dată 
Soaun falnio de domniă pentr’un gând sublim jertfit, 
înălțăm clădire tare, fier și piatră înjghebată, 
Vatra jertfelor ourate, altar muselor dorit.

A lui Jupiter copile1), din Olimp cu drag coboră 
Să ne-aducă dor de viață focul sacru ’nvietor 
Să’l vegnieze aprins vecinie să nu piară-odinidră 
Simbol luminos de fapte și gândire urzitor!

Et-o 1 Portă într’o mână masca tragioă. Pe frunte 
Frunze, struguri, o oununa și coturnul înoălțând 

Vine Melpomena2) rece — ea nu pote să înfrunte 
A destinului rostire pentru cei de pe pământ.

Lângă Ea voios B’aventă Talia3) ’nveselitore
Cu toiag de păstoriță și cu iederă în păr, 
Masoa Comediei pârtă, glumind, bună, rîcjătore 
De-a lumei neajunsuri, grăind numai adevăr.

Și apoi sprintenă, sglobie, Terpsioora4) săltăreață 
Bătând strunele pe liră cu a plectrului mișoărl, 
Și dioenJ din gură versul paserei de dimineță 
Jâcă ’ntr’una nebunatic dornică de desmerdărl!

Vin la sărbătorea nostră îndrăgitele feoiore 
Inimos ele ne ’mbie s’aseultăm divinul sfat,
Căci ne dau pornirea sfântă fermecată inspirară 
Ce ne-alintă doloe mintea și-o rodesce ’mbelșugat.

Er Voi tineri, minți frumose, generații înflorite
Cu meniri de viață nouă, mândru, harnio să lucrați, 
Cu credință fără preget, artelor neprihănite
Sub acestă boltă sacră, jertfa rară să ’nchinațl!

1896, Sept. lași. 2f. Volenti.

Grierul.
(Din datinele și credințele Românilor despre 

insecte).
(Urmar e).

După credința Românilor din Moldova 
cântatul seu țîrîitul Grierul-de-casă preves- 
tesce noroc4), âr după a celor din Bănat 
nenorocire seu chiar morte.

Etă ce scrie d-1 A. Ioana în privința 
credinței Românilor din urmă:

„Se întâmplă cu deosebire în zidurile 
vechi, că îndată ce sorele apune și începe 
a însera, Gnerajjj încep a cânta. Acestă 
cântare, în felul ei, se consideră de popor 
de ore-care semn pentru respectiva casă 
ori familiă crecjându-se că, dâcă cântă Griee- 
rușul de-asupra de căpătâiul capului fami
liei, atunci more unul din familiă, âr din 
contră la piciore, more ori se ’ntâmplă 
altă nenorocire mare în casă, ori unui prie
tin sâu rudeniă2).

4) Rîndunica, an. I. p. 105: „Pe cât 
e de noroc, când cântă grierul la casă, pe 
atâta e semn rău, când năvălesc peste tine 
alte animale44.

2) Din credințele poporului român din 
Maidan lângă Oravița, publ. în Familia, 
an. XXXVI, p. 497.
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Reuniunea femeilor române din ora
șul nostru a făcut, ca în toți anii, o coleotă 
pentru a ajutora pe fetițele sărace, procu- 
rându-le îmbrăcămintea de lipsă pentru 
iernă.

Mulțămită zelului nobil și plin de 
tbtă lauda al domnelor ooleotante, s’a adu
nat frumosa sumă de 321 fl. 70 cr., din 
care sumă s’a procurat câte-un rend com
plet de haine pentru 42 fetițe sărace dela 
șcâlele nostre elementare și s’au mai îm
părțit și ajutdre în bani de câte 4 fl. la 
patru văduve sărace.

Tot-odată s’au împărțit și din partea 
Comitetului parochial al bisericei S.-lui 
Nicolae din loc diferite haine de iârnă în
tre 182 copii și 74 copile dela scâlele nos
tre elementare, pentru care scop a contri
buit biserica dela Sft. Nioolae considerabila 
sumă de 800 fl. v. a.

In total au fost ajutorați cu haine 
298 școlari și școlărițe și 4 văduve sărace.

Pe lângă acestea, celor 42 de fetițe 
ajutorate de Reuniune li-s’a dat fiă-căreia 
și câte-un colac frumos, un nobil dar din 
partea domnei Hiena Mocanu, pe care-1 
face d-sa in fiă-care an.

Acesta generdse fapte de binefacere 
nu mai au lipsă de cuvinte, căci vorbesc în 
deajuns ele însele.

împărțirea ajutoreior s’a făcut eri 
după amăgi în sala cea mare a gimnasiu- 
lui, care era plină de lume. Iu fruntea salei 
se aflau la o masă dămnele membre din 
comitetul Reuniunei femeilor, la altă masă 
representanțu comitetului parochial al bi
sericei S.-lui Nicolae, de ambele părți ale 
salei mesele încărcate cu daruri.

Solemnitatea s’a introdus prin oânta- 
rea unei rugăciuni din partea noului cor 
de copii și copile, întemeiat de noul pro
fesor de cântări dela gimnasiu, d-1 Teofi.1 
Popovici. Pentru întâia-dată avurăm plăce
rea de-a aucți eri acest cor, care este com
pus numai din elevi și eleve ale scolelor 
elementare și care e o minunată inovația, 
datorită zelului d-lui prof, de musică. Ne-a 
surprins mult, că iutr’un timp atât de scurt, 
a fost ou putință formarea unui cor de 
copii așa de bine disciplinat.

Cu același succes surprindător a*  ese- 
cutat corul „Sfinte Dumnedeule“, după 
care se urcă la tribună d-1 preot Dr. F. 
Saftu, care într’nn discurs mai scurt arătă 
însemnătatea dilei, după care corul de co
pii cântă un frumos imn ocasional, pentru 
care publicul a răsplătit pe d-1 Popovici 
cu vii și meritate aplause.

3) Datina băeților români, din cele 
mai multe sate din Bucovina.

4) Cred. Rom. din Frătăuțul-nou, Fră- 
tăuțul-vechl, Horodnicul-de-sus sate în distr. 
Rădăuțului, și Cupca, sat în distr. Stovo- 
jinețului, corn, de mai mulți stud. gimn.

5) Cred. Rom. din Frătăuțul-vechiu, 
diet, de Catrina Dascal.

*

8) Cred. Rom. din Broscăuțul-vechiu, 
sat în distr. Storojinețului; Tofliresci sat 
în distr. Sucevii; și Horodnicul-de-jos, corn, 
de mai mulți stud. gimn.

7) Cred. Rom. din Tereblecea, diet,
de C. Epure ; din Bilca, diet, de C. Crăs-
nean; și din Cireș, diet. dmn. Burla.

s) Credința tuturor Românilor din
Bucovina.

9) Cred, și dat. Rom. din Mihoveni, 
oom. de Vas. Strachină.

') Cred. Rom. din Fundul-Sadovei, 
diet, de Catr. Latiș.

2) Cred. Rom. din Todiresci, sat în 
distr. Sucevii, corn, de Nic. Rădășan, stud, 
gimn.

3) Cred. Rom. din Șcheia, sat în distr. 
Sucevii, corn, de d-1 Pancrațiu Prelipcean, 
învățător superior.

Urmă împărțirea darurilor în cea mai 
frumosă ordine. Din parțea Reuniunei da
rurile au fost împărțite de d-nele Elena 
Voina și Elena Săbădeanu, er din parțea 
comitetului bisericei S.-lui Nicolae le-au îm
părțit d-nii S. Stinghe și G. Navrea.

Publicul s’a depărtat dela aoâstă ser
bare ferioit el însuși de ferioirea mioilor 
copii și copile, oărora Sf. Nicolae li-a adus 

anul aoesta darurile, ce pănă aoi i-le aducea 
Moș-Crăciun.

Recunosoință se cuvine Comitetului 
bisericei S-lui Nicolae și Comitetului Reu
niunei femeilor române, dâr mai ales d-lor 
colectante Elena Săbădeanu, Elena Blebea, 
Elena Voina și d-nei Chicumban, cari ou 
atâta zel au araDgiat coleota amintită.

9
— 7 (19) Decemvre

Reuniunea femeilor române pentru 
ajutorarea văduvelor sersce din Brașov și 
Săcele șl-a ținut ac}l săptămâna adunarea 
generală în sala festivă a gimnasiului ro
mân din loo. Cu ocasiunea acâsta s’a con
statat, că fondul Reuniunei este adi 7001 fl. 
33 cr. (mai mult ou 475 fl. 36 or. oa în 
anul trecut.) Reuniunea are 26 membre 
fundatore, 6 membri fundatori și 117 mem
bre ordine. Anul trecut au fost ajutorate 
din fondul Reuniunei 38 de văduve sărace 
(er nu numai 19, cum din greșâlă s’a pu- 
blioat în raportul din numărul de Luni al 
foiei nostre.) De-odată cu acestea dăm loc 
următorei:

Mulțămite publice. „Reuniunea femei
lor rom. pentru ajutorarea văduvelor să
race din Brașov și Săoele“ mulțămesce pe 
acâstă oale D-nei Ioana Mindea din Beba 
pentru darul de 15 fl., ce a binevoit a-1 da 
pentru scopul Reuniunii. — Brașov, 6 Dec. v, 
1896. Maria Popea, preș., Dr. 1. Blaga, 
secr.

—o—
In causa repausului de Dumineca. 

Mai mulți neguțători au oerut dela minis
trul unguresc de comerciu, ca îu conside
rarea sărbătorilor de Crăciun, să se dea și 
în anul aoesta voiă neguțătorilor, oa în 
Dumnecile, ce oad pe cjilele de 20 și 27 
Deoemvre st. n. să pătă țină prăvăliile des
chise totă <jiua. Ministrul a răspuns însă, 
că permisiunea oerută nu li-se pole da ne
guțătorilor de astă-dată, deărece în acest 
an atât 47Ua de Crăciun, oât și fiiua de 
anul nou al apusenilor cad Vinerea și ast
fel publicul consumator pote să-și cumpere 
cele trebuinciose pentru serbători în cjilele 
precedente, adeoă în Joile dinaintea sărbă
torilor.

— o—
Rola de tifus în Pola. Soim, că în 

orașul austriac de lângă mare Pola a is- 
bucnit băla de tifus (lingăre) din causă, că 
locuitorii beură apă dintr’un oanal, ce trece 
prin pământ plin de murdării și pe lângă 
aceea reservoarul, în oare se adună apa, se 
afla din nenorocire toomai în apropiarea 
unui oimiter. Soirile mai nouă spun aoum, 
că tifusul a luat întinderi așa de mari, încât 
tot orașul este cuprins de grăză. Toți câți 
au putut au părăsit orașul, oăutându-șl lo- 
ouințe în alte părți; stradele sunt pustii 
ori-oe petreceri și orl-ce adunări sunt oprite; 
morții se îngropă năptea și fără nici o ce
remonia. In timpul de față numărul bolnavilor 

de tifus este de 996; dintre aceștia 426 
sunt ostași, âr 570 civili. Numărul cașuri
lor de morte este de 7°/0 la cj.i, va să 4’°6 
dintre 1000 bolnavi mor 70 la 4*-  S’au 
luat cele mai aspre măsuri pentru împe- 
deoarea epidemiei, curățindu-se și desinfeo- 
tându-se fântânile etc.

—o—
Scolă de cădeți în Lemberg. Minis- 

teriul oomun de răsboiă a dat ordin, oa să 
se olădâscă o soolă de cădeți în Lemberg. 
Noua scălă se va deschide în anul viitor.

— o—
Jubileul unui profesor. D-1 Ștefan de 

Repia, directorul gimnasiului superior gr.-or. 
din Sucâva, și-a serbat în 16 Decemvre 
u. c. jubileul de 25 de ani de servioiu îm
pliniți pe terenul învățământului.

— o—
Tăiafea bătăturilor dela picior, seu 

a „ochiurilor de găină“, oum le mai 4i°e> 
este un lucru de tot gingaș, precum de 
multe-ori am mai spus’o acesta. Dovadă și 
oașul petrecut de curând ou loouitorul Tas- 
berger din Budapesta. Aoesta se duse la 
băile de vapor ca să-i taie bătăturile. Cine 
soie pe mâna cărui om nepriceput a apu
cat, căoi bătăturile nu ’i li-a tăiat bine, 
scoțând și puțin sânge dintr’un deget dela 
picior. Rana, care părea forte neînsemnată, 
a doua 4' s’a înveninat și bietul om a tre
buit să zacă din oausa asta două luni în 
pat. La urmă s’a sculat și a început să 
umble, căci rana părea a fi vindeoată, dâr 
curând după aceea rana s’a înoit și bietul 
om muri între cele mai orânoene dureri. — 
Cei oe sufer de bătături, vor afla cel mai 
bun medicament, dâoă vor purta încălță
minte largă și oomodă, tăoând cât mai des 
băi calde de pioiore, cu oare ocasiune vor 
pute rând pe rând să ia ou unghia câte-o 
pătură din pielea oea tare, care prici- 
nuesce durerea, pănă când la urmă bătă
tura se pierde, ori cel puțin se subțieză 
așa de tare, încât omul pote să umble 
negenat.

—o—
Prelegere publică. Atragem încă-odată 

atențiunea publicului român din Brașov 
asupra a douei prelegeri publice, ce se va 
țină mâne la patru ore p. m. în sala cea 
mare a gimnasiului român. Va prelege d-1 
profesor Dr. V. Branisce despre ^Formarea 
mitului pe basa principiului asociării deideiu. 
Intrarea 20 cr., pentru studenți 10 cr. Ve
nitul e destinat jumătate pentru Reuniunea 
femeilor române, er jumătate fondului „Co-j 
resi“ pentru tipărirea de cărți școlare.

— o—
Bătaia într’o sinagogă. Din Lemberg 

se telegrafâză, că într’o sinagogă de-aoolo 
s’a petreout 4fl^e aoastea o bătaiă straj- 
nioă între Jidani. .Studenții jidani din gim
nasiu au voit să facă un fel de părăstas 
pentru pomenirea unui coleg răposat al lor. 
Jidanii ortodooșl însă li-au spus dinainte, 

de valâre. Ași putea 4100» limba româ- 
nescă era surgunită din saldne, echimosită 
în biserici, școli și tribunale, și numai la 
vetrele țăranilor își păstrasă strămoșasca 

oă nu-i vor lăsa să facă acest parastas în ■ originalitate.

sinagoga lor. Pe lângă t6te astea studenți' 
s’au dus la sinagogă. Jidanii ortodooșl au 
dat atunoi năvală asupra lor în biserică, 
ataoându-i cu bâtele. Toți s’au încăerat la 
luptă, 8mulgându-și bărbile și spărgându-șl 
capetele. Podelele sinagogei erau înroșite 
de sânge. Poliția n’a fost în stare să-i des
partă, așa oă a trebuit să sară în ajutor 
gendarmeria. Mai mulți dintre Jidani au 
fost arestați. Apoi să mai 4i°ă cineva, că 
Jidanii nu sciu să fiă și ei „viteji14?

—o —
Concert la Vila Kertsch. Musica mi

litară va concerta mâne-sâră, Duminecă, 
în restaurantul dela Vila Kertsch. Concer
tul durâză dela 6—11 ore. Intrarea în res
taurant se face prin ușa din Strada Căldă- 
rarilor. De persdnă se plătesce 20 or.

ULTIME SOIRI,
BucurescI, 18 Decemvre. Astăzi 

după ameacțl s’a întrunit marele co
legiu electoral pentru a alege pe noul 
Metropolis A fost ales flfletropolît- 
Primat fostul Metropolit, Episcopul de 
Roman Iosif Gheorghian.

Londra, 19 Dec. n. „Daily News‘{ 
aduce scirea, că marele puteri s’au 
înțeles definitiv se folosescă mijldce 
constrîngetdre la cas, că Sultanul 
n’ar fi dispus se primescă și sS ese- 
cute reformele stabilite. E mai pe 
sus de ori ce îndoială, că situațiunea 
în Orient e forte critică.

Inaugurarea noului teatru național 
din Iași.

Dumineca trecută s’a săvârșit 
în Iași serbarea deschiderei noului 
teatru național, o clădire pompâsă, 
pentru care, afară de subvențiunea 
votată de Cameră, comuna Iași a 
votat un milion și 200,000 lei.

Serbarea s’a început printr’o 
vorbire frumâsă a architectulul 
Fellner, care a predat primarului 
cheile aurite ale teatrului pe-o pe
rină de catifea roșiă. Primarul, d-1 
Nicu Gane, a rostit apoi o cuvân
tare perfectă în formă și fond. 
Etă-o:

Discursul primarului 2V. Gane.
Onorată Adunare!

Era un timp, și nu-i de mult de-atunoi, 
pe când se credea, că limba românâscă nu 
e destul de fină, destul de mlădiosă pentru 
a reproduce tote nuanțele gândirei și ale 
simțirei și a da nascere la opere dramatioe

Grierul-de-câmp petrece de regulă pe 
locuri uscate, și anume pe fânațe, pe cos- 
tele dealurilor, unde bate sorele, și pe ară
turi năsipose, în borți pe cari și le face 
singur în pământ și care sunt cu puțin 
ceva mai largi de cum e grosimea corpului 
său. Și nici când nu se depărteză de borta 
sa. De aceea nici nu se pote lesne prinde.

Cu tote însă că Grierul-de-câmp e așa 
de precaut, totuși băeții, voind a se juca 
cu dânsul, sciu să-1 scotă fără nici o greu
tate. Și âtă cum:

leu un paiu seu un bețișor supțirel, 
îl bagă pe încetișorul pănă în fundul borții, 
care e făcută de obiceiii sub fața pămân
tului și numai spre fund ceva mai adâncă, 
și după ce l’au băgat îl strigă să iasă afară.

Grierul, zidărit fiind, se prinde cu 
piciorele de ’nainte de paiu și nu se lasă 
de el pănă ce nu e scos cu totul afară.

Acesta însă se întâmplă mai cu semă 
în timpul verii, când e forte cald 3).

Grierul-de-casă petrece în genere prin 
casele omenilor și prin apropierea acestora.

Pripășirea și înmulțirea grierului aces
tuia prin casele omenilor să întâmplă, după 
credința și spusa Românilor din Bucovina, 
în următorul mod:

Când se face o casă nouă și proprie
tarul ei nu scote tote surcelele dintrânsa 
afară, ci le lasă în năuntru, din surcelele 
său ciurcelele acelea, după cum le mai nu
mesc unii, ies apoi grierii4).

In genere însă se crede, că la fiă-care 
casă nouă vine grieri, și mai cu sămă dela 
cele părăsite, er când cele nouă încep a 
se învechi, atunci și grierii încep a le pă
răsi și a se duce în alte părți5).

Când se face un cuptor, o sobă seu 
un horn nou, său când se preface unul din
tre acestea, și stăpânul casei nu se intere- 
sâză ca locul unde se face, să fiă cât se 
pote de curat, ci-1 începe și-l face pe sur
cele mărunțele seu alte gunoie, din sur
celele seu gunoiele acelea ies apoi grieriic); 

ori dimpreună cu lutul trebuincios spre fa
cerea acestora aduce și vre-un cuib de 
grieri și soba, cuptorul, hornul seu ce este 
se zidesce pe capul grierilor7).

Când se duce lutul din lutărie Lunea, 
adecă la începutul săptămânei său când e 
luna nouă, său într’o di de sec precum Mier
curi ori Vineri, și cu lut de acela se unge 
apoi casa, său pe jos 8).

Decă femeile sunt une-orl constrînse 
să aducă numai decât lut din lutărie când 
e lună nouă său într’o 41 6e seo> atunci, 
când ’1 sapă, trebue să 4ică:

Eu lutul acesta-1 ieu,
Der grierușii nu-i ieu !

fir rostind cuvintele acestea trebue 
să iee de trei-ori câte puțin lut în mână 

și tot de-atâtea ori să-l arunce în gropa 
din care l’au săpat9 * *).

Mai departe se crede, că Grierul-de- 
casă se pripășesce la casa omului atunci, 
când se mătură în casă Sâmbăta sera după 
ce a apus sorele *),  său când scote plugarul 
întâia oră plugul, și după ce a arat, ve
nind acasă îi pică țărina din opinci2 3).

In fine, când omenii nu țin pe Trifu- 
cel-nebun, care e stăpânul tuturor gândacilor, 
gujuliilor, gâzelor și al omidelor și a cărui 
4i pică tot-dâuna la 1 Faur, atunci se în
mulțesc și grierii prin casele omenilor3).

Grierul-de-casă, atât după credința Ro
mânilor din Bucovina cât și a celor din



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 270—1896

Gel întâiu care a îndrăsnit sâ adaoă 
limba nostră pe scenă, a fost Gheorghe 
Asaohi, care în 1816 a tradus pastorala 
Mirtil și Chloe și a compus apoi și alte în
cercări dramatice, care s'au juoat în teatre 
de societate. In urma lui, o cetă de tineri 
ou porniri generose și patriotice au produs 
în Iași un puternic ourent pentru restabi
lirea limbei părinților noștri în drepturile ei 
străveohl, și astfel în anul 1832 se clădi pe 
însu-și acâstă piața primul teatru în Iași. 
Er în anul 1843 prin inițiativa Principelui 
Mihail Sturza se puse temelia teatrului dela 
Copou, după isprăvirea căruia cel întâiu fu 
dărîmat.

Odată soena română înființată, veniră 
dela sine autorii și actorii oare au ilus
trat’o

Nu voi vorbi de cei ce sunt încă în 
viață, fiind-oă unii din ei mai tineri, nu 
și-au înoununat încă cariera lor, er alții 
deși mai bătrâni totuși sunt mai aprope de 
noi, pentru ca relațiile personale, legăturile 
de prieteniă sâu chiar animositățile pe cari 
numai mortea le șterge ou totul, să nu in
fluențeze dreapta și nepărtinitorea judeoată. 
De aceea voiu aminti numai pe cei dispă
ruți din acestă lume, dâr pe care mulțl din 
noi au avut fericirea să-i cunoscă și să-i 
aprețieze. Voiu cita deci printre autori pe 
Vasile Alexandri, Oostache Negruzzi și Ma
tei Millo, cei mai eminențl și ou mai mult 
renume, dinaintea cărora toți predeoesorii 
lor rămân în umbră.

Ei au fost cei întâiu plugari, care au 
descoperit tesaurele oe erau ascunse în pă
mântul înțelenit al limbei neamului nostru; 
ei au curățit’o de neologisme, ei ’i-au re
dat farmecul său original, ei au adus’o din 
bordee în palate, tinără, vigurosă, pitoresoă, 
așa cum era în gura poporului; ei au pe- 
cetluit’o și fixat’o pentru tot-dâuna, încât 
nimene în urma lor n’a mai îndrăsnit să o 
îmbrace în haine străine. Aoestă treime de 
omeni mari au dovedit prin opereile lor, 
oare și astăql stau încă în fruntea literatu- 
rei nostre dramatice, oă nu instrumentul, 
ci maiștrii lipsise pănă atunol, cari să-l știe 
mânui. Ei sunt dâr adevărațl întemeetorl 
ai teatrului nostru românesc, și era o da
toria sfântă pentru noi de a inaugura acest 
nou sanctuar al artelor prin operele aces
tor nemuritori bărbați.

Și fiind-oă în lumea intelectuală ca și 
în cea fisică tote se țin lanț împreună cu 
autorii veniră și actorii cu tote dificultățile 
oe tinerii cu vocațiune întimpinau etunol 
în imbrățoșarea carierei teatrale, din causa 
prejudecăților sociale înrădăcinate. încep 
dâr prin a nfimi în capul tuturor pe Matei 
Millo, udevăratul Moliere al României, au
tor, actor și director, neîntreout în uneie 
roluri și care a desfătat soena română 
aprope jumătate de veac. Apoi imediat 
după el vine o pleiadă întregă de ilustra- 
țiunl pe care mulțl dintre noi, cei adunați 
aid, au avut ocasiunea să-i aplaude: Lu- 
chian, Pascali, Poni, Theodorini, Bălănescu, 

Manolesou și alții, carl rend pe rendșifiă- 
care în geniul lor, au creat roluri ce și as- 
tăcjl vor servi de model noilor artiști. Nu 
mai puțin și sexul femeeso s’a distins pe 
soena ieșană prin mult apreoiatele artiste: 
Sterian, Mereșescu, Stavresou, Matilda Pas
cali și altele, a căror talente vor rămânea 
neșterse în memoria celor ce le-au cu- 
nosout.

Trebue să reounosoem acestui mănun- 
chiu de bărbați și femei, autori și aotorl, 
un merit mai presus de orl-ce laudă, căci 
ei au fost inițiatorii acestei mișcări artis
tice, ei au creat totul înfruntând lipșa mij- 
locelor materiale și neajunsurile unor scene 
cu totul nesuficiente, cari nu erau de na
tură a pune în relief talentele lor.

S’a întâmplat apoi ca în anul 1888 
luna Fevruarie 17 să ardă teatrul dela Cd- 
pou din care causă trupa română a rămas 
fără scenă, ceea ce a fost o lovitură pen
tru societatea dramatică din Iași, care s’a 
văcjut oprită în mijlocul avântului ei de 
desvoltare.

Mulțămită însă silințelor Consiliului 
Comunal presidat de d-1 Vasile Pogor și 
aoelui presidat de d-1 Ioan Diamandi, pre
cum și consiliului oomunal actual, o pot 
(jice acăsta fără a păcătui contra legilor 
modestiei, un nou și splendid teatru, cel 
mai frumos ce esistă în țera românescă, s’a 
ridicat în piața și pe ruinele primului teatru 
național din Iași.

Nimic nu s’a cruțat pentru a se da 
aoestui templu totă maiestatea cuvenită; și 
aci e locul să aduc mulțămirile mele cele 
mai căldurose d-lor architecțl Fellner și 
Helmer, cari au conceput planurile și au 
condus lucrarea cu o măestriă vrednică de 
tdtă lauda. Asemine exprim viile mele mul
țumiri d-lui architect Coschutz, care prin 
stăruința sa cjdlnică, neobosită și consoiin- 
țiosă, a contribuit a aduce la bun sfîrșit 
aoâstă măreți clădire.

Dâr dâoă era de datoria mea să pun 
în vază meritul arehitecților, cari au alcă
tuit planurile și supravegiat lucrarea, nu 
mai puțin sunt dator să amintesc și meri
tul netăgăduit al sooietății de Construcții 
din BuourescI, care a eseoutat’o. Acâstă so
cietate românescă s’a purtat într’adevăr ro- 
mânesce și a pus totă silința și buna vo
ință de a face o lucrare demnă de reputa- 
țiunea ei.

Și acum, în momentul când d. archi
tect Fellner mi-a remis cheile teatrului în 
mijlooul acestei solemnități, desohid și eu 
la rândul meu porțile lui, Vouă Cetățeni
lor Ieșeni și Vă rog să-l visitațl cât mai 
des spre a vă procura, în mijlooul vicisitu
dinilor vieței, câte-va ore de desfătare es
tetică. Multe sunt năcasurile și amărăciu
nile oe simte omul în apriga luptă a asis
tenței. AioI veți găsi alinare și repaus su- 
fleteso, oăol arta are darul dumnedeesc de 
a ne duoe la completa uitare de sine și a 
ne ridica în sferl senine și netulburate de 
luptele frățescl. Și precum în biserică ini

mile nâstre se înoăltjeso și se umilesc dina
intea tainelor nepătrunse, tot astfel și în 
aoest templu a muzei dramatice, unde se 
va juca (Țlihc marea tragedie umană, ini
mile nostre se vor înălța spre idealul fru
mosului și al binelui.

Er aoum mă adresez vouă artiștilor 
și vă încredințez aoest locaș spre eseroita- 
rea și desvoltarea talentelor vostre.

LuațI de esemplu pe iluștri voștri 
predecesori, cari pe o scenă ou mult mai 
inferioră au putut să câștige laurii ne- 
murirei.

Inaugurați o eră de oonoordiă, cole
gialitate și munoă, oăol numai așa veți 
ajunge la culmea pe oare au atins’o artiștii 
altor popâre.

Aveți un teatru înzestrat după tote 
cerințele moderne: iluminat cu electricitate, 
lumină ruptă din sâre; aveți decoruri fru- 
mâse lucrate de maiștri renumițl, aveți cos- 
tumuri bogate din tote veacurile, tote aceste 
vă vor stimula și vă vor da însuși ilusiunea 
adevăratei comedii lumesol pe care sunteți 
chiămațl a o representa aid.

Cu asemenea mijloce la îndămînă nu 
mă îndoesc, că veți fi la înălțimea aștep
tărilor publioului și a saorifioiilor făcute de 
comună și v’ațl ridica societatea dramatică 
ieșană la nivelul oelorlalte instituțiunl tea
trale din Europa.

Gândiți-vă că gradul de civilisațiune 
a poporelor astăcll se judecă și se măsoră 
după zestrea lor intelectuală, după ceea oe 
au produs pe terenul științelor și artelor; 
âr în fruntea artelor stă fără îndoială dra
ma și comedia care sunt ultimul euvânt al 
prefecțiunei.

înainte der voi disoipull a Thaliei și 
a Melpomenii....... înainte cu hotărîre, ou-
ragiu și dragoste pentru cariera oe ați îm- 
brățoșat, oăol la capătul ei veți întâlni glo
ria, cea mai înaltă răsplătire oe este dat 
omului să o aibă.

Sfîrșeso Domnilor, strigând să trăescă 
toți acei cari au contribuit la înălțarea 
acestui măreț edifioiu.

Se trăescă oetățenii Ieșeni pentru a 
se bucura mult timp de producțiunile ce 
se vor da pe acesta mare și frumâsă soenă!... 
Să trăâscă artiștii care sunt chiămațl a o 
însufleți cu talentele lor, er împreună, noi 
ou toții, să strigăm uniți într’un singur glas 
să trăescă Majestățile Lor Regele și Regina 
și Augusta Lor familiă, sub auspioele că
rora s’a ridicat aoest splendid monument 
al artei!

Mecenați ai Românilor bucovineni.
Foia poporală din Cernăuți „Deș- 

teptareau publică un articul prim, în 
care arată, cum Românii bucovineni 
au început în timpul din urmă se 
se distingă prin atâtea jertfe fru- 
mose aduse pentru causa culturei și 

luminărei poporului român din Bu- 
covina. Etă ce spune „Deșteptarea41 ’•

Poporul român din Bucovina, nu mai 
departe decât înainte cu vr’o 10 ani, se 
ferea încă de lumina și de învățătura, ce 
o dă șcdla, se ferea chiar ca cel necurat 
de tămâie.

Dela o vreme însă el ’și-a venit în 
fire și a cunoscut, oă, ferindu-se de șoolă, 
se foresee de odorul cel mai scump, se fo
resee de isvorul tuturor bunătăților.

El a dis deci: jos cu orbia acesta și 
a început apoi a da mii de florini și a dat 
din an în an societății „Șcdla română*  din 
Suceava, ca să ție la școlă copii de cei 
harnici, dâră sărmani; eră între cei mulțl 
a venit și neuitatul și în veci pomenitul 
protopresviter Vasile Cocârlă, de și-a dăruit 
tot societății acesteia totă averea de peste 
20 de mii de florini, și școlel de fe
tițe din Rădăuți 6 mii de floreni; a 
venit și boerul Constantin de Mirza de 
a dăruit cu limbă de morte âră societății 
„ Șcdla română*  5000 florini; a venit și mii 
losul boer din StroieștI domnul George ca
valer de Popovicl, de a dăruit „Societății 
Ddmnelor române*  din Cernăuți 10 mii de 
florini pentru gazda și școla ei cea româ
nescă de copile; a venit și părintele loan 
Gribonicl din StăneștI, de a dăruit tot „So
cietății Ddmnelor române*  1500 fl. Și mii 
de floreni au adunat harnicele Dămne dela 
„ Societatea Ddmnelor române*  pentru șoolirea 
copilelor neamului nostru; âră în ăst an 
întreg poporul român bucovinean s’a ridi
cat și ă făcut o faptă ca aceea de nime 
nici nu mai visa, că s’ar putâ face pe la 
noi: a pus adecă la un loc mână dela 
mână numai în vr’o șâse luni peste 30 de 
mii de florini pentru „Internatul*  seu gazda 
cea mare de școlerl români din Cernăuț.

4) T. G. Djuvara: „SuperstițiunI po
pulare la Români și la diferite popore“, 
publ. în „Țara noauă“ s. II. BucurescI 1886. 
p. 262: „Dâcă țăranul român, ca și cel 
francos, iubesce cântecul monoton, der ve
sel al greerului, pe care îl consideră ca pro
tectorul vetrei sale, apoi acestă dragoste 
superstițiosă nu trebue să ne surprindă,
căci o găsim pănă la aborigenii Europei 
său Arianii, carii pe malurile Indului, cre
deau că greerul este veselia și prosperarea 
casei“.

6) Cred. Rom. din Costâna, corn, de
Vas. Huțan, stud. gimn. și a celor din Vol-
cineț, diet, de I. Morariu.

Mii de inimi române din Bucovina 
sunt cuprinse acuma de dorul cel sfânt, de 
a-șl pune banul la școlirea copiilor sărmani 
ai poporului nostru, mii de gânduri se fră
mântă și se întrec cu chibzuâla: cum ar 
aduce jertfe mai primite pentru luminarea 
minții fiecărui suflet de copil român, și de 
aceea cu tot dreptul putem elice:

„Dulce Bucovină, 
„Veselă grădină“, 

bucură-te căci Duchul cel sfânt al mântuirii 
suflă puternic peste câmpiile și plaiurile 
tale!

Acum nu avem cuvinte de ajuns, cu 
cari ne-am pute arăta bucuria și mângâ
ierea nostră cea nespus de mare, când fa
cem portretul Domnei preotese văduvite 
Catinca Vasilovicl din satul Buninți-Miho- 
venl de lângă Suceava. Domna Catinca Va- 
silovicl e doră aceea preotesă, care și-a 
dăruit în scris totă averea în preț de vr’o 
10 mii de floreni ârășl societății „Șcdla ro
mână*  din Suceavă!

Domna Catinca VasilovicI se trage 
din neam bun; ea s’a născut în Satul Mi- 
tocul-Dragomirnei în anul 1822, unde pă
rintele ei Gherasim-Morariu-Andrievicl era

România, e un insect cu inimă bună spre 
casa omului4/

Oasele, în cari se află mulțl grieri, 
se crede că sunt făcute, pe loc curat și 
prin urmare că sunt norocose 5 6).

Er când se înmulțesc tare, atunci e 
un semn, că anul, ce urmeză are să fiă un 
an ploios, der tot-odată și roditor0).

°) Cred. Rom. din Mitocul Dragomir- 
nei, com. de Alex. Romaș, stud. gimn.

Fiind grierii cu inimă bună cătră casa 
omenilor, Românii nici când nu-i prigonesc 
nici nu-i omoră, ci le dau pace să trăescă, 
întâiu pentru-că ei, după credința lor, șed 

numai trei său cel mult șepte ani la casa 
omenâscă, și apoi se depărtâză singuri; al 
doilea pentru-că nedându-le pace și prigo- 
nindu-i se înmulțesc cu mult mai tare,7) 
și al treilea pentru ca nu cumva prigonin- 
du-i și omorîndu-i ceialalțl ce rămân să li 
se bage în urechi. Căol se crede, că dâcă 
’i-a întrat cui-va vre-un grier în urechiă, 
numai din causa aceea ’i-a întrat, pentru- 
că mai ’nainte de acesta ar fi ucis vre-un 
alt grier de casă8).

7) Cred. Rom. din Cireș, diet, de 
Domn. Burla și a celor din Broscăuțul- 
vechiu, diet, de Ileana Bahriu.

8) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, 
și a celor din Tereblecea, diet, de Ana 
Nimigean: „dâcă omori un grier, soțul lui 
întră în urechiă“.

(V a urma). 8. Fl. Marian.

Colindile.
Colinul® sunt niece cântece po

porale, ce se cântă la anumite săr
bători. Ele sunt din veacuri rămase 
la poporul nostru, compuse de poe
ții poporului nostru, cântate de ti

nerii noștri. Cele mai multe se re- 
feresc la nascerea Domnului Isus 
Christos ori la alte stări din v eța 
lui. Se și cântă aceste colinȚl mai 
mult la Crăciun și la Anul nou. Pe 
cele mai multe locuri se colindă în 
săra ajunului spre Țiua de Crăciun, 
precum și în sera ajunului de Anul 
nou. Pe unele locuri însă se co
lindă și în sărbătorile Crăciunului 
ori anului nou. In unele părți nu 
colindă, ci umblă Vlpițărăiiu‘ în aju
nul de Crăciun de diminăța, pană 
cătră amiăcjl; în alte locuri âmblă 
a colinda și cu steaua și cu turca, 
și cu viflaimul.

La colindat de regulă umblă 
copiii — pentru veseliă, — și Ome
nii săraci pentru câștig. Mai umblă 
la colindat în unele părți și junii; 
ei parte colindă la fete în semn de 
dragoste și cinstea, ce li-se cade, 
parte colindă și ei pentru câștig, 
că capătă bani, colaci și cărnuri, 
din cari fac apoi petrecere mare cu 
joc, cu mâncare și beutură, care 
petrecere ține pănă la Boboteză, cu 

puține întreruperi. Petrecerile aceste 
sunt numite pe unele locuri „&ere“, 
er pe alte locuri „bulciu“ etc.

Der scii, iubite cetitorule, că 
poporul nostru este un popor reli
gios și poet tot-odată. El a păstrat 
cu sfințenia credința și legea stră
bună, a cinstit sărbătorile și postu
rile, cari le-a petrecut în fapte bune 
și în cântări religiose, compuse de 
poeții lui:

Când purtam în grea robiă
Lanțul greu
Noi credeam în bărbățiă 
Și ’ntr'al nostru Dumnezeu.

Cântările acestea religibse, de 
cari are poporul nostru mai pentru 
fiă-care sărbătore de peste an câte 
una ori mai multe, le-au compus 
poeții poporali, DumneȚeu scie când, 
unde și care. Fiind ele moștenite 
dela moșii și strămoșii noștri, nu 
trebuesc date uitării. De aceea las 
să urmeze aici câte-va din ele, pe 
cari le-am cules din diferite ținuturi 
locuite de Români. Ifltă-le: 
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preot. Maica Domniei-sale se chiăma Sam
ira și era fiica preotului Rotopan- Grigoro- 
nd tot din Mitocul-Dragomirnei.

Domna Catinca, soră bună cu . răpo
satul Archiepiscop și Mitropolit Dr. Silves
tru Morariu-AndrievicI, s’a măritat în anul 
1843 după loan Soare- Vasilov ici, care a fost 
paroch în Buninți-MihovenI, și a văduvit 
in anul 1851.

A purta cu vredniciă sarcina vădu
viei dela anul 1851 și pănă acuma, adecă 
mai-că jumătate de veac, e de bună sâmă 
lucru mare; a purta însă sarcina aoâsta ca 
văduvă de preot și a țină în mână și o 
avere în preț de vr’o 10 mii de florenl,— 
asta este ași-șl o iscusință, âră în urmă a 
lăsa totă averea aceea la școli de copii 
sărmani, asta este o faptă de îndurare, pănă 
acuma unică din partea unei preotese pe 
pământul Bucovinei, o faptă atât de sfântă, 
încât înaintea ei cu tații trebue să ne în
chinăm.

Scumpă și milosă Dâmnă! Pentru 
acestă faptă rară un popor întreg îți mul- 
țămesce acum cu dorința ferbinte: Desohi- 
dă-țl bunul Dumne4eu ușile fericirii înco
tro Te vei întorce și dăruiască-Țl încă 
mulțl și buni ani! !

Cu astfel de inimi nu, nu ești perdut 
încă tu, dragul nostru popor român buco
vinean, nu, când atâția soli cerești se arată 
în sînul tău; nu, tu nu poți peri, când 
chiar văduvele îșl jertfesc tot ce au pen
tru luminarea minții fiilor tăi!

„Dulce Bucovină, 
„Veselă grădină", 

bucură-te, căci Duchul cel sfânt al mân
tuirii suflă peste câmpiile și plaiurile tale!

Dacă Cel de sus, ca așa toți fiii' tăi 
români pănă într’unul să fiă însuflețiți de 
Duchul mântuitor al luminării minții!

Milostiva Domnă Catinca adl e ajunsă 
la adânci bătrânețe. Ea ne arată însă prin 
fapta sa mărâță, Că inima ei este tinără și 
nu bate decât românesce. Dorul ei nu este 
altul, decât mântuirea și fericirea neamului 
românesc din Bucovina.

Pănă peste hotarele țării nostre va 
merge vestea despre fapta mărâță a Dom- 
nei preotese îndurătdre, și fiă-care Român 
■din cele patru unghiuri cu drag va prea
mări și bine va vesti numele ei, care neș
ters și sump se va păstra în veci în isto
ria neamului nostru bucovinean.

Necrolog-.
loan I. Teclu, comerciant și membru 

al gremiului de comerț levantin în Brașov, 
după o lungă suferință, împărtășit fiind cu 
Sfintele taine, a încetat din viâță'în 5(17) 
Decemvre la 2‘/2 âre după amedl în etate 
de 66 ani.

II jelesc neconsolabilii: Elena G. An- 
ken, Constantin Maria, oa surori și frate; 
George G. Teclu, advocat în Bucuresol, ca 
nepot; Livia măritată inginer Atanasescu, 
în România și Maria ca nepote.

Rămășițele pământesol ale defunctului 
se vor ridica Sâmbătă în 7 (19) Decemvre 
a.' o. la 2 ore după amefll din casele Strada 
Orfanilor Nr. 14 si se vor așecja spre eternă 
odihnă în cimiteriul Biserioei Sf. Nioolae 
din Scheiu.

Brașov, 6(18) Decemvre 1896.
Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine

cuvântată.

Dumitru. Scarlat Miclescu.
MercurI, 20 ale lunei expirânde, s’a 

trimis în oăsuța sa din Botoșani, unul din 
fruntașii vremilor eroice ale Moldovei: 
Dumitru Scarlat Miclescu. Numele acesta 
se va păstra de istorie. Dumitru Scarlat 
Miclescu a fecut parte și parte însemnată, 
din mândra falangă A. Panu, M. Kogăl- 
niceanu, O. Negri, V. Sturdza, C. Hurmu- 
zachi, M. Costachi Epureanu, D. Ralet, V. 
Alexandri, cari au pregătit și făptuit Unirea 
și cari cu munca lor neobâsită și îndrăs- 
neță, cu avîntul și abnegațiunea lor sublimă 
au smuls neamul nostru din Egipetul cas
telor și privilegiilor și l’au aședat în țâră 
liberă și egalitară. Generațiunile următore 
au căutat și vor căuta mereu să desăver- 
șască opera lor, s’o netedâscă, s’o împodo- 
bâscă, s’o desvolte după nevoile și evolu- 
țiunile firescl ale timpului: ele au dat și 
vor da organisatorl, educatori. Dâr creatorii, 
părinții, aceia, aceia au fost.......

.... Mihail Kogălniceanu, în ședința 
camerei dela 21 Februarie 1887, a apre
ciat în termenii următori pe Dumitru Scar
lat Miclescu:

.... „Om, care a jucat un rol însem
nat în țâra acesta, care a purtat un nume 
din cele mai mari din Moldova și care 
nicl-odată n’a lipsit patriotismului și libe
ralismului. Dimitrie Miclescu este o figură, 
care va sta și în istorie. Boer mare, forte 
mare boer, a exagerat simțiminele demo
cratice și au fost vremuri, când s’a des- 
brăcat de numele de Miclescu și se numea 
numai „Dumitru Scarlat". El ajunsese pe 
atuncea, pot dice, a fi considerat ca un fel 
de demagog....".

Fiul cel mai mare al marelui logofăt 
Scarlat Miclescu și al soției sale Maria, 
născută Beldiman, Dimitrie Scarlat Miclescu 
s’a născut în Iași, la 29 Februarie 1820. 
A învățat în casa părintâscă având profe
sori pe poetul Scawinski și pe cunoscutul 
Frances Malgouvernâ; apoi în școlele pri
vate de atuncea, Repe, Cuculli: apoi stu
dia doi ani în urmă, la Academia Mihai- 
leană, dreptul cu Flechtenmacher, sciințele 
naturale cu Cihac, filosofia cu Petru Căm- 
peanu. In două rânduri călători prin Ger
mania, și primi astfel contactul direct cu 
apusul civilisat.

La 1846, fu numit candidat (supleant), 
âr, la 1847, șlen, (consilier) la divanul ape
lativ din Iași. Amestecat în mișcarea dela 
1848, nu fu nici surgunit, nici trimes la 
mănăstire, pentru-că fugi la timp la moșia 

HocenI, din districtul Fălciu, proprietatea 
unchiului său Beldiman. La 1849, sub noua 
și liberala domnie a lui Grigorie Ghica, el 
redobândesce funcția judecătorâscă, perdută 
la 1848; âr la 1850 este înaintat candidat 
la divanul domnesc (curte de Casație), și 
la 1852, șlen. In fine, la 1855, este numit 
president al divanului de apel din Iași. 
Ca atare, și conform Convenției dela Balta- 
Liman, face parte și din divanul obștesc 
(Camera legiuitore), care-1 alege mădular 
pentru redactarea leguirilor votate. La anul 
1856 societatea de medici și naturaliștl din 
Iași îl numesce membru onorar: „virum 
doctissimum ac celeberrimum Dd. Vornik 
Demetrium Mikleskum.... etc.;" Iscălesoe 
unul din cei dintâiu actul înființărei comi
tetului Unirei din 30 Maiu 1856.

La 3 August 1857, este ales, ca unio
nist, deputat la divanul ad-hoc, de cătră 
marii proprietari din Capitala Moldovei. 
Ia parte activă la tote discuțiunile și vo
turile, cari au imortalisat marele divan, 
presidat, cum se scie, de unchiul său, Mi
tropolitul Sofronie Miclescu, din care mai 
făcea parte și fratele său, Calinic, mai pe 
urmă Mitropolit primat. In deosebi se dis
tinge în cestiunea jurisdicțiunei consulilor 
reclamând ca străinii să fiă supuși tribuna
lelor indigene; face un discurs program 
asupra despărțirei ce se cuvine între cele 
trei puteri ale Statului: legislativa, judi
ciara și esecutiva.

După încheierea lucrărilor divanului 
ad-hoc, ia parte activă la propaganda pen
tru Unire. La 1859 este ales deputat al 
ținutului Dorohoi în Adunarea electivă care, 
la 5 Ianuarie, alege pe Cuza domnitor; în 
același an, întră, la 16 Ianuarie, în minis
ter, la departamentul lucrărilor publice. La 
29 August, ia departamentul finanțelor. La 
Noemvre, trece ministru de justiție. La 1861 
se retrage din Adunare pentru-că s’a con
vins „că aplicarea sinceră și desvoltarea 
constituțională a marilor principii liberale 
și naționale înscrise în constituția nu se 
pot realisa cu legea eleotorală mărginită 
în cercul impus țărei prin Convenția dela 
7/i 9 August.

Retras la Cotnari, cere și obține voea 
să predea gratis curs de istoria patriei la 
elevii șcblei din acea comună. Mai târdiu 
cere și obține aceeași autorisațiă pentru a 
preda gratis filosofia la liceul nou înființat 
din Botoșani.

După 2 Mai, 1864, Kogălniceanu îl 
numesce comisar, ca să esplice legea ru
rală locuitorilor săteni. Dimitrie Sc. Mi
clescu se pune pe esplicat, cu un entusiasm 
care întrece intențiunile celor cari l’au 
numit. Se îmbrăcă țărănesce. Se leapădă 
de numele său de familiă și nu jnai iscă- 
lesce decât „Dumitru sin Scarlat" ; se dedă 
la fel de fel de manifestațiunl, cari neliniș
tesc spiritele și cari nemulțămesc pe gu
vern. Astfel, la 8 Septemvre 1864, adună 
6.000 țărani și plâcă în fruntea lor, la Ru- 
ginosa, unde Vodă Cuza ascultă, cu voe 
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fără voe, discursuri și ovațiunl, cari nu-i 
făceau trebuință. In fine, Kogălniceanu spe
riat, exasperat, trimite la 21 Noemvre 1864, 
comisarului său tipica telegramă:

„Cunoscând și apreciând concursul ce 
ați bine voit a da în aplicația legei rurale, 
am onore a vă exprima deplină mulțumire 
din partea guvernului și a vă înounosoiința 
că, acâstă lege devenind deja destul de 
explicată, misiunea d-vostră încetâză".

Resturnarea lui Cuza Vodă a fost, 
pentru inima lui Dumitru Soarlat Miclescu, 
durerea cea mare a vieței sale politice. De 
atuncia deși raliat, mai ales după mortea 
vechiului său domn și prieten, la noul re
gim și la dinastia Regelui Carol, a dus, 
când în Dorohoi, când în Botoșani, o viâță 
ștârsă și retrasă.^

Din când în când se apucă de dia- 
ristică: Opiniunea, Curierul de Dorohoi, Cu- 
coșul pe prag, au fost create sâu lucrate de 
dânsul, fiă singur, fiă în colaborație. La 
1877, a mai fost ales deputat. Dâr cariera 
politicei celei mari era sfîrșită: timpurilor 
nouă, trebuiau âmenl nouă. La 1876 fusese 
închis de conservatori, pentru articole re
voluționare : la 1877, fu scos din funcțiunea 
de avocat al Ștatului, de cătră guvernul 
liberal, pentru-că lucra fățiș în răsturnarea 
lui. Dâr acestea le amintim numai pentru- 
că zugrăvesc temperamentul neastîmpărat 
al omului, căci, încă odată, rolul istoric a 
lui Dumitru Scarlat Miclescu se închisese 
la 1866.

S’ar părea, că o viâță politică atât 
de plină într’o epocă atât de agitată, n’o 
mai puteau interesa și alte îndeletniciri. 
Erore! Dumitru Scarlat Miclescu a scris 
și versuri, și comedii: Fata Cojocarului, 
Dragul Mamei, Fluerul Fermecat și alte 
piese originale sâu localisate, erau menite, 
pe la 1851, ca tote scrierile de pe atuncea, 
să deștepte o literatură națională.

Dumitru Scarlat Miclescu, care a avut 
dela părinții săi o frumosă avere, a murit 
sărac, ca mai toți âmenii regenerărei Ro
mâniei.......

(„Epoca11).

Prelegeri publice pentru popor.
Din comuna Foventea, în comi

tatul Sibiiuluî, primim soirea, că ge- 
zeloaul amic al poporului român 
de-acolo, d-1 D. JR. Cordescu, a deschis 
un șir de prelegeri publice pentru 
popor, pe cari d-sa le va ține în 
idrna acesta în șcâla română din 
Foventea în fiă-care Sâmbătă și Du
minecă sera dela 6—8 ore.

Prelegerile acestea, cum ni-se 
scrie, sunt cercetate de popor în nu
măr forte mare, așa că âmenii de 
multe-ori nici nu încap în sală, 
ceea ce dovedesce, că poporul român 
din Foventea, ca și din tâte satele 
și ținuturile românescl, e doritor de 
lumină și sciință, pe cari le primesce 
cu drag, deoă are cine i-le da.

Fata gazdi-i fată bună
Domnului Domne!

Diminâța s’a soulat,
Și pe obraz s’a spălat
Pe obraz tot cu vinars
Pe mânuțe ou vin bun!
In mâni cofiț’a luat
Și la rîu a alergat
Rîu — a fost cam turburat
De voinici încunjurat.
Printre voinici s’a țipat 
Apă’n cofă și-a luat.
Da-un voinic mi-s’a țipat
Și apa că i-a vărsat,
Fetița s’a supărat
Și pre el l’a blăstămat:
— „Cine mi-a vărsat apa 
Inghețare-ar oa densa!11 
Alt voinic mi-s’a țipat 
Inelul ’i l’a luat.
Ea tare s’a supărat
Și așa l’a blăstămat:
— „Cine-ml fură — al meu inel 
Rugini-re-ar ca și el! “
Alt voinio mi-s’a țipat
Și oununa i-a luat.
?ata âr s’a supărat

Și din gură-a cuvântat:
— „Cin’ mi-a luat cununa 
Cununas’ar ou densa,
Cu dânsa cu dâmnă-sa!"

(Din Beteag.) 

Âmblă Maioa după fiu.
Raza sorelui! 

N’ațI văcjut pe fiul sfânt?
— „Pote că noi l’am văcjut 
Dâră nu l’am ounoscut!
— Dâoă voi l’ațl fi văcjut 
Ușor l’ațl fi cunoscut
Că pe fața Fiiului 
ScriBă-i racja sârelui 
Și pe frunte luna plină, 
Luna plină cu lumină, 
Pe umeri îl străluoeso 
Luceferi din raiu ceresc!"

Maică! Dâoă e așa 
Nu umbla, nu-1 căuta, 
Că noi cjeu oă l’am văcjut 
Dâră nu l’am ounoscut, — 
Sus în ourtea lui Pilat 
Restignit p’un lemn de brad ; 
Er ângerii-n oeată mare 
Sus la oeriu îl ridicară!

Maica sfântă greu oftă

Și ’ncepea a se ruga:
— „Domnul meu și fiiul meu 
Mă rog oa de Dumnecjeu 
Celor buni să răsplătesol 
In lăoașele oerescl!
Celor răi, osândă mare
Unda vermele oel mare
Umblă fără încetare!"

(din Sâncel)
III.

Câte sărbători pe lume
Nu-s oa prăoiunul de bune
De bune și de frumose
Și de veselâse.

Anul nou și bobotâză
Tot după Crăoiun urmâză 
Furmâse sărbători
Pornesc pețitori.

Ba popa încă aștâptă
Să se mărite vre-o fată
Să-și iee simbriă
Pentru cununifi.

Umblă și bietu diacu
Să-ți capete colaou
Tuturor pețind
Feciori însurând.

Dâoă-s lungi câșlegile
Se buoură fetele 
Dor vor apuca 
A se mărita.

Dâoă postul mare vine 
Se buoură între sine 
C’amușI resar flori 
Și se duo la hori.

De văd Pasoile venind
Și cânii ’n portă lătrând 
Sar de pe vatră 
Pețitori aștâptă.

Ea sare în sus se vacjă 
Cine vine să se ’noreacjă, 
Vede pe birăul 
Ceroându-i hornul.

Și cjice ou mare’amar: 
Nu lătra, câne ’nzădar 
Nu fi lătrător 
Că nu-s pețitor.

Câne, de m’oi mărita
Eu bine te-oiu ospăta 
Cu bob și ou linte 
Ce-or fi atunol de frunte

La popa și la nănașl 
N’arn de und’ pune cârnațl
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Prin acest fapt al s6fl, d-1 Cor- 
descu premerge cu un nod și stră
lucit esemplu în ceea ce privesce 
chiăinarea omenilor noștri cu carte, 
cari petrec în mijlocul poporului.

Am avut, de-altmintrelea, încă 
multe alte fapte frumdse și generdse 
de înregistrat din partea d-lul Cor- 
descu, care în scurtul timp de vre-o 
doi ani, de când s’a stabilit în co
muna sa natală, a adus însemate jertfe 
materiale și a pus la cale multe lu
cruri frumdse, cari merită a fi imi
tate de toți acei bărbați ai noștri, 
cari țin se stbrcă stima și recunos- 
cința Românilor de bine.

Ne mal amintind de frumbsa 
fundațiune, ce d-sa a întemeiat pen
tru biserica și școla română de acolo, 
d-1 Cordescu a inițiat în Foventea și 
înființarea unul institut de bani pe 
acțiuni, cu un capital social de 
20,000 fior., care institut, cum ni-se 
scrie, este aprâpe de constituire și 
va purta numele „Cordiana". D-1 Cor- 
descu lucreza acum și la înființarea 
unui cor de plugari etc.

Dintre t6te înse, esemplul, ce 
ni-1 dă d-1 Cordescu prin inițiarea 
prelegerilor poporale publice, despre 
cari am amintit, întrece orl-ce laudă 
și-l recomandăm spre imitare tuturor 
bărbaților noștri cu carte dela sate, 
der mai ales preoților și învățători
lor, cari prin ast-fel de prelegeri nu 
numai că ar abate poporul dela cer
cetarea cârciumei și dela alte petre
ceri nefolositbre, ori chiar stricăciose, 
der ar contribui cu pași reped! la 
deșteptarea și luminarea lui, câști- 
gându-șl cele mai frumbse merite.

Pentru orientare lăsăm se ur
meze aici și ordinea materiilor, des
pre cari a preles și va prelege d-1 
Cordescu înaintea poporului din Fo
ventea în decursul acestei ierni. 
Acestă ordine a materiilor a fost 
presentată și autorităților adminis
trative, (fisolgăbireului). cu a căror 
autorisațiă a deschis d-1 Cordescu 
seria prelegerilor sale. Etă ordinea 
materiilor:

1) Despre microbi și agenții igienici, ca: 
aierul, căldura, lumina, electric’tatea, apa, 
pământul și climele; hrana, bâutura, cură
țenia, îmbrăcămintea, locuința și ooupațiu- 
nile omului.

2) Despre vasele in cari pregătim bu
catele și modul de a le conserva.

3) Despre anumite tratamente medi
cali practice în cașuri de bole și accidente

4) Despre ploie, ninsore și ghâță; ful
gere și trăsnete; vulcani și cutremure de 
pământ:

5) Despre vite și noțiuni de agri și 
orticultură.

6) Despre telefon și telepsiohie; fo
nograf și telegraf; u tipografie și litografie.

7) Despre barometru, termometru, hi- 
drometru și pluviometru.

8) Despre drepturile și datoriele omu
lui în diferitele state de pe pământ.

9) Aneodote și basms diferite.

0 nouă, Reuniune de învățâtorl.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei1'.)

Dicio-St.-Martin, 17 Dec. 1896.
Onorată Redacțiune! pilele acestea o 

scire forte îmbucurătore am aflat din ros
tul unui zelos și vrednic dascăl românesc, 
— scirea, că în sînul dăscălimei române 
din comitatul Ternavei-micl se agită cu în
suflețire ideia înființărei unei Reuniuni de 
învețători. Pentru întruparea acestei idei, s’a 
și trimis la adresa fiă-cărui învățător ro
mân rugarea, de a răspunde în scris, dâcă 
voesce și-și dă consimțământul la organi- 
sarea unei astfel de Reuniuni.

Scopul acestor rânduri nu este și nu 
pote fi de-a da pe acestă cale sfaturi dăs
călimei nostre din aceste părți ftirte espuse 
curentului maghiarisării, cum să procedeze 
și ce directivă să ia pentru realisarea pla
nului ei netăgăduit priincios și folositor 
causei învățământului nostru poporal și cul
tivării individuale. Presupun, că cei ce au 
luat inițiativa vor fi în clar asupra acestei 
cestiunl, a cărei resolvare atârnă numai și 
numai dela voința firmă, dela tactul și în
suflețirea pentru c?usă a tuturor acelora, 
cari doresc prin muncă și stăruințe comune 
să ajungă la resultate binecuvântate și fo- 
lose morale comune.

Un lucru doresc,. ba mă cred dator 
chiar a-1 accentua: La orî-ee întreprindere 
bună se recere înainte de tote curagiu și 
unitate de vederi.

Guragiul este pentru orl-ce întreprin
dere acel motor puternic, care dă spirit și 
viâță, întrupâză și realiseză ideia concepută. 
Și din potrivă, fără curagiu lâncezesc și 
mor chiar și cele mai frumose idei. Nu este 
vorba aici de curagiul orb al omului ajuns 
în situațiunl estreme; e vorba de curagiul 
convingerii, care trebue neapărat să-l avem, 
când e să punem în lucrare o acțiune să- 
nătosă și în urmările ei binecuvântată.

In cașul de sub întrebare, curagiul 
convingerii trebue să stăpânescă cu atât 
mai vârtos inimile dăscălimei nostre, cu 
cât sciut este, că în aceste părți terenul 
de Reuniuni românescl, fiă de ori ce ca
racter — escepționând „Asociațiunea tran- 
silvană“ — este cu totul lăsat în părăgi- 
nire, sterp și necultivat. Cu tote că po
pulația acestui comitat în majoritatea ei 
este românâscă, totuși abia dâcă odată în 
an suntem fericiți a înregistra vre-o miș
care cu caracter cultural-social românesc. 
Arteriile vieții românescl sunt condamnate 
la o regretabilă nelucrare prin împrejurări 
mai mult sâu' mai puțin in dependente de 
voința totalității elementului românesc, și 
c’un fel de duioșiă privim cum pe tote 
terenele și în tote posițiunile vieții publice 
suntem înlăturați fiă prin tendințele de 

cutropire ale adversarilor, fiă prin negli- 
gența și apatia ndstră.

Și faptul acesta, starea acâsta tristă 
să nu dea ore îndemn dăscălimei nostre 
de-a arăta ea măcar semne de viață, de a-se 
dovedi de ceea-ce trebue să fiă: lumină- 
torea poporului, luptătorea trâză și cons- 
cientă a progresului și desvoltării nâmului ?

Da! ea trebue și e datore să nu stea 
apatică, ci să lucreze din tote puterile, cu 
tote mijlocele pentru causa culturii și în
vățământului nostru poporal. Și cine va 
pute tăgădui, că Reuniunile de învățători 
nu sunt un puternic mijloc pentru înain
tarea și înflorirea acestei sfinte cause? Pe 
cât de nedisputat este acest adevăr, pe atât 
de necesar se dovedesce postulatul, ca das
călii noștri chiămațl a se organisa în Reu
niune să fiă pătrunși de acâstă convingere 
care însoțită de curagiu și dor de lucrare, 
va întrupa în mod fericit ideia frumosă, ce 
se agită în sînul lor.

Am (Șis, că la orl-ce întreprindere 
bună, pe lângă curagiul convingerei se mai 
recere și unitate de vederi. Cred a fi de pri
sos motivarea acestei aserțiuni în special. 
Voiu atinge der numai în general, că ori 
câte silințe și-ar da inițiatorii întreprinderii 
din cestiune pentru realisarea ei, ostenelele 
lor vor fi zadarnice, dâcă în locul de bună
voință vor întâmpina disonanțe și disar- 
monii. Sub unitate de vederi, nu înțeleg 
orba supunere la părerea cuiva, cu atât 
mai puțin sacrificarea unei convingeri pro
prii salutare, din care ar pută să resulte 
dauna întregului. Din potrivă, din păreri 
și convingeri diferite, din discuțiunl și des- 
baterî calme și seriose reiese tot-dâuna bi
nele causei.

Mai pe sus de tote însă e absolut ne
cesar, ca principiul să întrunâscă unanimi
tatea tuturor, și principiul să nu fiă supus 
și sacrificat nici dorințelor particulare, nici 
ambițiunilor cu pretenții de singură îndrep
tățire, der de problematică valâre. Unitatea 
vederilor trebue să culmineze în adoptarea 
și salvarea principiului a cărui învingere 
este egală cu învingerea causei. Pentru 
principiu dâr dorim cu toții să fiă unitate 
de vederi între dăscălimea nostră, numai 
acâstă unitate de vederi putând să ducă 
la o fericită resolvare problema frumosă 
și românâscă, ce și-au luat inițiatorii miș
cării din cestiune.

La lucru dâr, iubită dăscălime! Toți 
Românii de inimă și de bun simț din aceste 
părți vor întimpina cu dragoste și cu in
teres nobilele tale nisuințe și toți nutresc 
dorul fierbinte de a te vedâ cât mai cu
rând organisată și întrunită în Reuniune!

T.

Fessomemse vulcanice.
(U r ma r e.)

Iată cum se întâmplă erupțiunea unui 
vulcan.

Mai tot-deuna înaintea unei erupțiunl 
se simt zguduituri și detonațiunl subterane 
și cutremure de pământ mai mult sâu mai 

puțin tari. In cașul când erupțiunea vulca
nică este destul de puternică, aceste deto
națiunl [premergătore erupțiunei se aud 
fârte departe, de esemplu înaintea erupțiu
nei vulcanului Tembora (pe insula Sum- 
bava) în 1815, zguduiturile subterane au 
fost simțite aprope la tote insulele archi- 
pelagului Sundic și pe insula Molukka pănă 
la Noua Guinea, detonațiunile se audiau la 
distanța de peste 250 mile geografice. Forța 
detonațiunilor era atât de tare, că în ur
ma lor se spărgiau zidurile caselor și din 
Makasar (pe Celebes) la distanța de 52 
mile. S’a expediat atunci cătră Sumbava 
o corabiă englesă cu trupe de recunoscere 
toți fiind convinși, că detunăturile audite 
sunt nisce salve de tunuri. Der âtă ceva 
și mai spăimântător. In timpul erupțiunei 
vulcanului Krakatau (în Archipelagul Sun
dic, spre sud de insula Sumatra) detona
țiunile se aucjiau la 3400 km., adecă cer
cul acestor teribile bubuituri se întindea 
pe */ 15 parte a suprafeței întregului glob te
restru. Pentru formarea unei idei mai lă
murite, ce însemnâză aceste cifre, să pre
supunem că vulcanul Krakatau se găsesce 
lângă Viena, atunci detonațiunile erupțiu
nei lui dela 1883 ar fi fost audite nu nu
mai pe continentul întreg al Europei, dâr 
spre Nord pănă la cestele vestice ale Gren- 
landiei și sudice ale Spitzbergului, pănă la 
sud de Novaia Semla; în muntele Ural 
pănă la malurile mărei Arai și la colțul 
sud-estic al mărei Caspice, âr spre sud de
tonațiunile ar fi ajuns pănă la Eufrat, Ma
rea roșiă, ar fi fost audite în Sahara și pe 
insula Madera! !*).

*) Localitățile unde s’au audit detonațiunile 
dela Krakatau — după Niemayer — sunt urmă- 
țârele: Ceylon, Andamande, Saigon în Cochinchina, 
insulele Filipine, Geelwingbai în Noua Guinea și 
Perth în Australia Sud-Vestică. Sfătuim cetitorilor 
de a controla pe o hartă geografică aceste distanțe..

La Vesuv s’a constatat faptul, că în, 
timpul erupțiunei dela anul 1631 a fost 
aruncată la distanța de 12 mile geografice 
o piâtră atât de grea, încât căcj.ând pe o 
divniță ’i-a spart cu desăvîrșire boitele.

Cenușa eruptivă este câte odată as- 
vîrlită și la distanțe mult mai mari. Croni
cele istorice povestind despre erupțiunea 
Vasuvului în anul 472 spun, că centișa as- 
vîrlită în mase imense din crater a ajuns 
pănă la Constantinopol, âr în timpul erup
țiunei dela anul 512 a ajuns pănă la Tri
polis. Având în considerațiune, că în tim
puri mai depărtate omenii nu prea știau 
prețui valorea esactităței în descrierea fe
nomenelor naturei, putem socoti mărturisi
rile de mai sus ca prea esagerate, dâr avem 
alte date în acestă privință, care sunt mai 
sigure.

Vulcanul Conseguina, în Nicaragua, 
este remarcabil tocmai prin puterea erup- 
țiunilor sale. Mai cu sâmă este interesantă 
erupțiunea din anul 1835, când puterea, 
asvîrlitore a craterului lui a ajuns la o in
tensitate neobservată încă la nici un vul
can, cu escepțiunea erupțiunilor muntelui 
Temboro și Krakatau.

Că astă-vară am durmit 
Porcii s’au răit.

— „Mai bună e oia bună 
Că ea vara te ’ndulcesce,

Când cu flueru trăgea 
Oile âr se strângea,

Cu cărare prin mijloc. 
Dâr cărarea cine-o face?

(Dintr'un vechii! manuscris aflat la Elie Cincea Și iârna te încăldesce ! El din grafii că le grăia: — Face-on bou cu corne largi.
în Gledin, între Reghin și Bistrița). Dâr e bun și calul bun, Lăsa-vofii în truda oi Da pe corne ce mai este?

TV Că te duce și te-aduce Că de când sed lângă voi — Este un leagân de mătasă,
Portă 6se păcătose; Am albit și eu ca voi! în leagân cine-i culcată?

Cocoș galbin a cântat Te duce ca fulgerul — Dragul nost, stăpânul nost — Da Maria albă fată,
Florile d’albe! Te-aduce ca cugetul! Scote-ne numai din post*) Tot cosă și chindisesce

Jos în mare s’a lăsat Ce-i mai bun p’acest pământ? Nu ne lăsa ’n cap de ernă La năfrăml împărătesei,
Apă ’n aripi a luat Nu-i mai bun ca omul bun 1 Ci ne scdte ’n primăvară] La mamă-sa ciupăgele,
Sus la cerifi a ridicat Se scolă de diminâță Că și noi te-om dărui: La tată-s’o gulerele
Ca se facă feredeu Se spală frumos pe față La Crăciun Ți-i mai mare drag de ele.
Sâ se scalde Dumnedeu, La biserică se duce C’un suman bun, Tivesce-ml și-a mea năframă,.

Dumnedeu Cu făclii și cu lumini La Păscițe Că-țl dau buțl
Cu soțul său. Cu prescuri cu ’nchinăciunl Cu jintiță, Cu bani mărunți,
Tot se scaldă Cu mai multe rugăciuni! La Sângeorz Și-ți dau cară,
Și se ’ntrâbă: V. C’un miel frumos, Cu comoră!

Ce-i mai bun p’acest pământ? Colo ’n dealu după deal La Ispas — Nu-mi da buțl
— „Nu-i mai bun ca boul bun Dimindța lui Crăciun! C’un bruș de caș, Cu bani mărunți,

Că răstornă nâgră brazdă Grea turmă de oi se vede, La Rusale Ni-ce cară
Și pe brazdă grâu revarsă, Dâr la ele cine-mi șede? O lână mare! Cu comoră,
Grâu revarsă, grâu frumos, Șede Lariu păcurariu VI. Făr’ voinicul cel de-a sâră

Ce la paiii e trestrios, Cu brâu lat înțânțălat, Colo ’n jos și mai în jos Cu păr galben rătezat,

Și la spic e luminos. t Cu flueru ferecat. Este-un strat de busuioo Cu cisme negre ’ncălțat.

Tot se scaldă și se ’ntrâbă: Când din fluer el tăcea, *) Se înțelege „din postul mare“ c’apoi dă
(Din Reteag) f. P. IL

Cei-i mai bun p’acest pământ ? Oile se împrăștia, erba.
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Erupțiuea vulcanului Conseguina — 
1835 descrisă de C. W. Fuchs — a avut 
după o liniște de 26 ani. O oră după 

spatul fenomentului totul era cufundat 
cel mai adânc întunerec....... După cu-
nurl grdsnice de pământ și zguduituri 
terane, la 23 Ianuarie s’a audit un tu- 
teribil și a început a cade o ploiă de 

ușă atât de abundentă, că în curând 
11 era acoperit cu ea. Acâstă ploiă de 
ușă a durat pănă la 27 Ianuarie. Un în- 
erec complet produs prin nori de fum 
cenușă a durat 43 ore, der partea cea 
i interesantă a fenomenului sunt depăr- 
ile enorme la care a ajuns cenușa vul- 
lică, care fu dusă pănă la Chiapa 400 
. spre nord de locul erupțiunei. La Sancta 
na pe Jamaica, depărtată la 400 mile 
*lese, cenușa a cădut în diua de 24 și 
Ianuarie, adecă a fost dusă cu o iuțâlă 
170 mile pe di. Corabia „Couway“ la 

lepărtate de 1100 mile de Conseguina a 
sit suprafața Oceanului acoperită de ce- 
șă și piâtră porosă pe o întindere de 
mile.

(Va urma).

Oedințe poporale.
VI.

Pentru-ce n’au caii come?
A fost ,oând-va acea vreme — așB 

in bătrânii și eu ored bătrânilor — când 
i ar fi avut oârne, dâr de hămisițl și 
>oml, ce sunt, le-ar fi perdut.

Etă cum s’a întâmplat și asta trebă :
Dâr nu. întâia iertați un cuvânt. . . . 

,Nu m’a striga nirnene de mincios, dâcă 
ift dioe, că demult, — bună mite după 
top — nu a fost atâta spusă de dubele, 
cî vite cu oorne, câte vedem în dilele 
istre.

Nici veste. Dâr în corabia bădicului 
ce cel bătrân niol că ar fi încăput gulea, 
iva — numim numai — a badei George 
apoi alte și alte multe, oe-s reslețite colo 
■in oireșer pe costele mândrilor Carpațl, 
aplend aerul ou o dăinuială duloe ou ta- 
ngele dela gât.

Acesta-ml era cuvântul și cu aoesta 
n pus mai pe sus de orl-ce îndoială, oi 
> atunol — feri dâmne să fi fost atâtea 
rinei*)  și cornute, oa astăcjL

*) Poporul din loc glumind, adese-orl elice 
sailor — opinci: hi! dațl opincă! etc.

Au fost totuși așa mai puținele, — 
eoe — două-cjecî, oă de nu era semența, 
e unde ar fi sporit? Aoeștea, câte vor fi 
<st, că pe numărul lor nu jur, trăiau îm- 
■eună cai, boi, cum le-au lăsat Dumnecjeu.

Der mare osîndă era pe cai straița 
jea. Aceea adecă poftia, ca gura c}iua- 
Sptea să tot rupă și se trimetă în jos și 
i totuși nu mai 4’oea în veac, că aouma-i 
e ajuns — deoă nu cumva la Ispas... pe 
n ceas.

Și caii rupeau bucuros, pe unde pu- 
au. Ci unde era erba mai dulce, mă- 
iută și subțire oa mătasa, ei nu se to
ceau de loo, eă vecjl nu aveau dinți, nu- 
îai la falca din jos.

Din potrivă boii și vaoile chiar aoolo 
neau fole — gândescl, eă numai în pis

tă, pentru-că ei aveau dinți la ambe 
llcile, deși nu aveau corne.

Asta nu era pe sprînoâna oailor. Jur 
ă nu. Cumpăniți numai, boul să mance 
inaintea lui totă duloeța pământului 1

Cuviâsă Docă 1 se putea asta ? Nici 
um. Morte da, dâr asta nu!

Se sfătuesce dâră caii, cum s’o scotă 
i limpede. La urmă se înțeleg ei, că în
ec împrejurările date nu pot să facă un 
icru mai cuminte, decât să trimită depu- 
ațiă la dumnialor boii, ou rugare smerită, 
ă faoă o învoială. învoiala era aoeea, că 
aii din socotință cătră măriele lor îșl jer- 
e'so bucuros oâmele — poddba capului și 
rmele lor neprețuite la vreme de năoaz 
- în schimb, oă măriele lor să binevoescă 
-le oinsti colții din falca de sus.

Ei bine! Deputăția îșl dă rugarea 
nainte și aștâptă un răspuns mulțămitor.

Boii de altă parte de mult doriau și 
i să-și vadă fruntița împodobită colea ca 
louă crengi puternioe — frumseță în paoe, 

sculă bună la nevoia, dâr vecjl mintea. 
Aceea totdâuna cj'csa: taol. Aștâptă, rabdă, 
că vine sura la măsură. Drept, că de oolții 
aoeia nu ai oeva mare folos ou străițele 
tale, dâr pentru aceea de ce să-i dai pănă 
nu-țl vine un preț cinstit?...

Prețul era de fată si încă în formă 
de rugare umilită. Boii l’au primit și au 
făcut schimbul. Au dat adeoă cailor dinții 
din sus, oa să pâtă râde mai bine și să-și 
împace straița oea fără fund, âră caii au 
dat boilor cornele lor.

De-atuncI n’au caii eârne, dâr nici 
boii dinți din sub.

(Audită în Earnaș). Koevari.

MULTE ȘI DE TOATE.
Morte ciudată.

Pictorul Peutemann s’a născut în Rot
terdam în anul 1650 și prin tablourile lui 
el și-a câștigat curând un renume mare. 
Odată primi oomanda de-a face un tablou, 
oare’să represente vanitatea petreoilor lu- 
mescl, representând oapete de morți și 
sohelete împodobite cu petri scumpe și cu 
flori și oântând pe instrumente musicale. 
Ca să potă (imita cât de bine natura, pic
torul se închise în museul anatomio a unui 
medio, oare era amicul său. In aoest mu- 
seu era un număr mare de schelete acă- 
țate de sârme de fier, și erau așeejate multe 
oranie și ose pe nesoe dulapuri. Peutemann 
desena și picta fârte diligent, într’o eh îns^ 
îl cuprinse somnul precând lucra și adurmi. 
Pe când durmea începuse cutremurul, care 
la 18 Septemvre 1692 a devenit atât de 
pernioios pentru Rotterdam.

Petuemann de-odată se deștâptă în 
urma sguduiturilor. Cu groză vede cape
tele de morți, sărind și cioonindu-se unul 
cu altul și scheletele, pleoându-se unul spre 
altul cu sgomot mare. El în aoest moment 
credu, că a sosit cjiua judecății de pe urmă 
și sări din oatul al doilea în stradă, oă- 
dend jos jumătate mort. Inzadar au încer
cat amicii săi, după-ce s’a mai restabilit, 
al lămuri despre causa spaimei lui; — pu
terile iui spirituale îl părăsiseră cu totul 
și el muri în oâte-va chl0 după aceea nu 
de urmările lesiunei corporale, ci de urmă
rile spaimei sale.

$
Generositatea omenilor simpli.
Când în Paris s’a surpat odată o 

schela, pe care se aflau lucrătorii zidari, 
cari ajunseseră în lucrarea lor pănă la co- 
perișul olădirei, doi dintre muncitori ie
rnaseră acățațl de o scândură, care se în- 
oovăia amar sub povara lor și era aprâpe 
eă se rupă.

— „Petre 1“ striga cel mai bătrân, 
„slobâde scândura, căol eu am nevastă și 
copii 1“

— „Ai dreptrăspunse Petrea slo- 
boflind scândura, că4u jos și într’o clipită

ffînrsui ia bursa sJira Ifiena.

a fost mort.

Calendarul septemănei.
DECEMVRE. arc 31 «Jile. ANDREA.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni 
Marți 
Mcr.
Joi 
Vin.
Sâm.

8 G. Patapiu
9 Zămisl. Sf. Anei

10 f M. Mina, Erm
11 C. Daniil stâlp.
12 j- Sf. Spiridon
13 Păr. Auxentiu
14 M. Tirsu

20 Amon
21 Toma
22 Zenone
23 Victoria
24 Adam și Eva
25 Nasc. I)-lui
26 f Mart. Stefan

Din 18 Deoemvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de corone ung. 4% . . . 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 122.30
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.35
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.40 
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedm. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.25
Renta de argint austr..........................101.55
Renta de aur austr............................... 123,20
LosurI din 1860 ......................... 143.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 933.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 407.— I

Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 372.75
Napoleondorî ....... 9.5472
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................119.95
Paris vista...................................... 47.50
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 100.75
Note italiene.................................. 45.40

Din 18 Decemvre st. n. 1396.
Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Măsura 
sâu 

greutate a
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | or.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 90
p Grâu mijlociu . . 5 70
n Grâu mai slab . . 5 40

Grâu mestecat . . 3 80
5 J Săcară frumbsă . . 3 90
n Sâcară mijlooiă . . 3 70
n Orz frumos . . 3 40

Orz mijlociu . . . 3 20
Ovăs frumos . . . 2 40

M Oves mijlociu . . 2 10
ÎJ Cucuruz .... 3 70
P Mălaiu.................... 4 10
j j Mazăre.................... 6 50
? J Linte . . . • . 11 —
jî Fasole.................... 6 —
n Sămânță de in . . 8 —
p Sămânță de oânepă . 5 —

Cartofi.................... — 75
Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . , . — 44
n Carne de porc . . . — 48
p Carne de berbece . . - 28

100 kil. Său de vită prospăt ! 21 -
Său de vită topit 1 32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 17 Decemvre n. 1896.

8 1 Prețul
S 6 m i nț e ,-g M 100 ohilogs.

5 £ dela | pănă

Grâu Bănățenesc 81 8.35 8.40
Grâu dela Tisa 81 8.40 8.45
Grâu de Pesta 81 8.35 8.40
Grâu de Alba-regala 81 8.35 8.40
Grâu de Bâcska 81 8.45 8.50
Grâu ung. de nord 81 .— .—

3 fl Prețul per
Semințe vechi coiul 5 W 100 ohilgi.

ori nouS
<5 g. dela până

Săcară 70-72 6.65 6.70
Orz uutreț 60-62 4.— 4 35
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bere 64.66 6.50 8—
Ovăs 39.41 5.70 6.20
Cucuruz bănăț. 75 *— .—
Cucuruz altU soiu 78
Cucuruz H — .-- .—
Hirișcă --- #— —,—

Producte diva Soiul
OUTHUl

dela păaâ

Sem. de tril'. Luțernă ungur. 46.— 52.—
— transilvană —•— —
— bănățenă ■

roșiă
rafinat duplu

35.- 38.—
Oleu de rap. —.— —
Oleu de in —. - — —

CD Uns. de porc dela Pesta 50.— 51.-
dela țâră — —

Slănină sventată 50.-- 50.50

ci
ul

e

77
Seu

afumată 55.- 56 —

Q Prune din Bosnia în buțl 16.50 17.—O T—l din Serbia în saci 16.25 16.75
CD Lictar slavon nou 19.— 19 50
Uu n bănățenesc 17.— 17.50
1 Nuci din Ungaria

CD
CM

Gogoși ungurescl 
serbescl

Miere brută ___t___ _ ,—
55 galbină strecurată — —.—

Ceară de Rosenau _ f__ t_
Spirt brut _ B_ _ B__

K Drojdiuțe de spirt -.—

Cursul leșurilor private
din 17 Decemvre 1896

(lump. vinde.

Basilica . . . 6.80 7.20
Credit .... 201.75 202.75
Clary 40 fl. m. c. 57,— 58—
Navig. pe Dunăre . 136.- 140—
Insbruck .... 27.75 28.75
Krakau .... 27.75 28.25
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 58.50 59 50
Palfiy .... 57— 58—
Crucea roșie austr. 18— 18.80

dto ung. , 10— 10.50
dto ital. —.— —t—

Rudolf .... 22.50 24—
Salm .... 69.75 70.75
Salzburg .... 27.25 28.25
St. Genois 71— 72—
Stanislau . 44.— 46—
Trieitine m. c. 146— 150—

dto 4°/n 50 68.— 72—
Waldstein 60— 62.—

dto de 10 fraud
Banca h. ung. 4% 18.50 19.50

Proprietar: Aureli ;
Redactor responsabil: Gregorsu ftflaior.

din 17 Decemvre n. 1896.

B ur3a de Bucurase!

tZ" a 1 o x 1 D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.- Oct. 1017
Renta amortisabilă .... 5°/o 99.%

n „ (Impr. 1892. . . 5°/o lau.-lul. 100—
„ din 1893 5°/o 100—
„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct, 95,%

n „ (Tmpr. de 32. ’/2 mii. lan.-lplie 88.3/4
n „ (Impr. de 50 mii. <7o n r> 83.7s
n „ (Imp. de 274 m. 1890 47o H « 88?/4
n „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/o ji n 88.%
n „ fim. de 120 iul. 1894 ■‘7n H » 88.%

„ (Im. de 90 mii. 1896 47o 86.%
Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6°/o Mai-Nov. toi.%
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 293.—
Oblig. comunei Bucuresci 1883 5"/° lai.--lul. 97.-

„ ,. din 1884 57o Mai-Nov. —
H „ „ din 1888 5% lui-Doc. —.—

„ ,, din 1890 57n Mai-Nov. 05 7«
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lau.-lulie 93—

„ urbane Bucuresci 67o îi n —.—
îj r d » S7o » » 94 %

.. .j Iași • « &7o 91—
Oblig. Soc. de basalt artificial 6% ~. —

V. N.
Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86— 500 într. v. 1855.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 227—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 452—
.Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 488.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 260 310--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 209.-
Soc. Rom. da Hârtie uit. — 100 _
„Patria-* Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 115.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ .—

, „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei J0u
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30,,/' • ,wo —.—
Societ. p. const, de Tramways 20.
20 franci aur —•-1

SOOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 57» Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67s Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri ■5’/, Berlin .... 5%
Londra .... 47o Belgia .... 37o
Viena..................... 4— Elveția .... 4'/

Nr. 145-1896.

Păduri de vendare.
Biserica Sf. Nicolae din Brașov 

pune în esploatare și prin ur
mare în vânzare 261.55 hecta
re pădure de stejar la moșia Sudițiî 
și 117.9 hectare pădure de stejar la 
moșia M e t e 1 e u, ambele în jude
țul Buzeu (România).

Ofertele însoțite cu vadiu de 5 
°/0 din suma oferită se primesc atât 
la Comitetul subsemnat cel mult 
până în 31 Decembre v. a. c., cât și 
la d-1 inginer hotarnic Teodor Ber- 
rea din Bucuresci, strada Popa Tatu 
33, în cari locuri se pot afla și con- 
dițiunile mai de-aprope de esploata
re și venc|are.

Comitetul parochial al bisericei ro
mâne ort. res. dela sf. Nicolae în Brașov. 
David Almășan, Arseniu Vlaicu,

președinte. secretar.

Publicațiune.
Avend subscrisa Eforia școlară 

trebuință de 100 stânjeni lemne de 
fag de ars pentru băile ei de abur 
din Brașov, esene prin aedsta lici- 
tațiune minuendă prin oferte în scris 
și verbale.

Ofertele sunt a să adresa la Efo
ria școlelor centrale române gr. or. 
din Brașov până la 19 (31) Decem
bre 1896.

Licitația verbală se va ține în 
20 Decembre 1896 v. (1 Ianuarie 
1897) la 10 6re înainte de amedi în 
Cancelaria Eforiei.

Ofertele au se cuprindă și de
scrierea lemnelor după lungime și 
calitate.

Oferenții vor fi datori înainte 
de terminul licitațiunei a aduce câte 
un stânjin de lemne de jprhbă, cari 
se vor plăti deosebit după prețurile 
pieței.

Lemnele nu se vor aduce tăte 
deodată, ci în mai multe rendurl 
după cum liferantul va fi avisat din 
partea subscrisei Eforii.

Brașov, 28 Novembre (10 De
cembre) 1896.

Eforia școlelor centrale 
române gr. or. din Brașov,
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Publîcațiune.
Luni în 28 Decemvre a. c. îna

inte de prânz la 10 6re se va ține 
la oficiul orășenesc economic o lici- 
tațiune verbală și pertractare scrip- 
turistică de oferte pentru arendarea 
din 1 Novembre 1896 pănă în 31 
Octombre 1900 a mai jos amintiți- 
lor agri și livezi date orașului Bra
șov în urma comasațiunei.

Reflectahții au de a-șl ascerne 
ofertele scripturistice provăcfute cu 
timbrul recerut și cu vadiul de 10°/0 
din suma anuală de arendă oferată 
cel mult până la 10 ore înainte de 
prânz a amintitei cjile la oficiul oră
șenesc economic, unde se pot tot
deodată și vedea în decursul orelor 
oficidse și condițiunile de arendă.

Vadiul are se constea din bani 
gata seu hârtii de preț.

înainte de licitațiunea verbală 
este de a se depune un vadiu de 10 
°/0 din prețul de strigare.

In ofertele scripturistice, a că
ror deschidere va avea loc după li
citațiunea verbală, este de a se a- 
minti agrul seu livadia pentru care 
se ofereză; mai departe dechierațiu- 
nea, că oferentului i sunt cunoscute 
condițiunile de arendă și că se su
pune lor necondiționat.

In cașul când în primăvara anu
lui 1897 prin predarea judecătores- 
că se va face o schimbare în pă
mânturi, atunci arendatorului nu i 
stă în drept, ca se ceră dela oraș 
vr'o despăgubire.

Pământurile de arendat 
sunt următârele:

1) In valea cetăței 67 jugere 
1501 stânjinî pafrați.

2) Un petec de pământ de un 
juger lângă valea Timișului.

3) Hotarul boilor 328 jugere 28 
stânjinî patrați,. din cari în partea 
de cătră Rogoze au de a se separa 
eventualminte 45 jugere catastrale, 
cari în acest cas nu se vor arenda.

4) Marginea pădurei în sus de 
pământurile firmei Czell și fii, pănă 
la locul tragerei la ținta, în câmpul 
Christianului, 41 jugere 573 stânjinî 
pătrațl.

5) Lângă fabrica Dr. Ferd. Otro- 
ban 27 jugere 1525 stânjinî pătrațl.

6) La marginea Brașovechiului, 
între stațiunea dela Bartolomei și 
fabrica Dr. Otroban 2 jugere 320 
stânjinî patrați.

7) Id dărătul oborului — 917 
stânjinî pătrațl.

8) Locul pentru cimiterul cen
tral 25 jugăre.

Brașov, 12 Decemvre 1896. 
1127,1—3 Magistratul orășenesc.

Publicațiune de licitațiune.
Biserica română gr. or. cu hra

mul St. Nicolae din Brașov-Scheiu, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov-Cetate având de scop a 
vinde realitatea lor aflătâre în Bra
șov suburbiul Blumena, a împărțit 
aceia realitate în 16 parcele, după 
cum se pâte vedea din planul aflător 
în Cancelaria Eforiei șcâlelor centrale 
române din Brașov. Din acele 16 
parcele de astă-dată se pun în lici
tație următdrele 3 parcele:

1. Parcela IV în estensiune de 
1441.68 metri cuadrați, dimpreună 
cu casa de grădinar, prețul de 
chiamare fiind 2400 fi. v. a.

2. Parcela V în estensiune 
1167.90 metri cuadrați cu prețul 
eschiamare 1800 fi. v. a.

3. Parcela VI în estensiune 
1348.50 metri cuadrați cu prețul 
eschiamare 2700 fi. v. a.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele sus numite sâ va ținea 
n 8/20 ianuarie 1897 la 9 ore îna
inte de amiadî în Cancelaria Eforiei 
șcâlelor centrale române gr. or. din 
Brașov, unde să va putea lua în ve
dere planul de parcelare și se vor 
putea ceti și condițiunile de licitație.

Pănă la 7/19 Ianuarie 1897 să 
pot face și ofefte în scris, provecțute 
cu vadiu de 10°/0 a prețului de es
chiamare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
cătră Eforia șcâlelor sus pomenită.

La dorința cumpărătorului jumă
tate din preț va putea să rămână 
Intabulat pe parcela cumpărată pe 
lângă plătirea unei dobâmțî de 6°/0.

Brașov, 18/30 Nov. 1896.
1129,2-3

Vassili Perloff și Fii
Moskva

Liferanții curți în Rusia și străinătate. 
SSD ferite specii «Ie;

w*  Ceaisi escelent -w 
în pachete originale rusesc!, cu prețuri 

originale, să capetă numai la 
Joh. PetTs Sohn în Mosocs 

Turoizer Comitat, 
însemnarea prețurilor 

la cerere orătis.

Tipografia «Ie Typwri 
Cauciuc orig. American cum și 
Stampiglii și sigile comandați di
rect la fabricant

4 Ku-») coi»' •- ‘ ,.*»'«  "*■%
• A

J Stampiglien- und Typen-Fabrik
TOieu, Stadt, Adlergasse 14.

fl Tipografia de Typurî cu uten-
i! siliile pentru tipărituri se potri- 
■i veste și pentru cadouri de anul I nou.

P iii. 86 Typurî fi. 1.20 m. 130 Typurî fi. 2.— 
I” 109 ” ”

,, 315 „ 3.75

Perinițe cu vopsell mărimea:
6 X 4—30 cr. 9 V2 X 5—40 cr. i

11 x 7—60 cr. 16 X 8—90 cr. ‘■'<
ce nu convine se primesce retour.

Prețurile en gros gratis și franco. H
Se ematia agenții. HM | 

1128,2—10 fi

n 225 ’ „ „ 3—
890 „ „ 4.50

Anxmdun
(inserțiuni și reclame)

Saurafii a se adresa sufoscFâs 
admînistratîunL Sn cașul pi 
bfiicăipiă unui armciu mai obsu 

de odată se face scădemen 
care cresce cu cât pubfiicaine 
se face mai de muite-orL

Administr. „Gazeta Trans.

1025,44-100

2

Garanție
- - K

Telephon, Hr. 7114.

I V/

6
2
1
1

wii,

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

I '•Sț

11

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

Reraontoir-nikel fi. 3.50 > 
Remontoir-argint 80,’/inno A- 3 > 
Remontoir ankcr Spiral-Brc - 
anet 15 peJri fl. 10, cu 16 
fc'ri sistem Glaslmtte, 1 clia- 
tou fi 12. Deșteptător (wt-k- 
ker) mers de anker străluci

tor prima calitate fi. 4.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. R°gulator cu mers de 10 dile 
fl. 8.50. însemnarea prtțurdor cu iustrații 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
și argintării se tiimit gratis și franco. —Ce 
nu convine sa schimbă seu se dă prețul 
îndărăt.

Eug. Karecker Wenfabrik,
Bregenz asn BwaSesasee.

țs®' Garanție de doi ani. '•3®
111,7—12.

Mașini de cnsut WertheimJ
cu înpunsetură duplă.

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 
loco Viena în totă monarchia Aus- 
tro-Ungară.

Mașină âe ficior
braț înalt.

Mașină de mână
braț înalt.

Mașini cn cora- 
rabinle rotande.
Timp de probă . „

30 glie. ■=-------  5 am-
Or! ce mașină., care în durată 

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

Prețul curant și mostre cu
sute stau la disposițiă

Cnsa de export Muișini (le cusut 
Louâs Strausss9 

firma protocolată la tribunal cernere.
Liferantul reuniunei a amploia- 

ților de stat.

Wiena, IV., Margarethenstrasse
„Nr. 1« b/e.“ 1100,5-5.

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă hicarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ba COOtiarlsâa’i 
«Ie mistuire, maladiele stomacului, a rinichi- 
!<>«’, a fieșâcii udului și aie organelor respira
tor© etc.

WF Borvsz de primul ii’aeig
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 îia Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sitoaiu, Sighișâra și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Ossj: la Segesvăry es tărsai, în BSevas la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tâtă stima:
Admmistrațirmea isvorului 

„M ATIJLB A.“ 
TOSEF

(comit. Hâromszek). Bodok» (Transilvania).

New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europăn și 
marea fabrică de argintării! s’a văcjut necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in schimbul unei resplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternioit să îndeplinesc acest mandat.
> prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărao, următorele 
, obiecte pentru mica sumă de fii. «».4»«P și adecă: 

1
Eu Ht
cuțite fine de masă cu lamă 

veritabilă englesă, 
furoulițe de argint patent ame

rican dmtr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent amencau, 
Tote cele 44 de obiecte sus 

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este ud metal alb, care îșl păstreză eolâ- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ca se garantăză

Cea mai bună dovadă, că acest inserat sita C Sifti'lafiltiidÂ, 
mă simt îndatorat în publio, oă ori cine, oăruid nu-i convine marfa 
ii trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trăcă cu vederea ocasiu- 
uea acăsta favorabilă, de ași procura aoăstă garnitură pomposă, 
oare ou deosebire se potrivesoe pentru

» S) 5? U 9

lingură ae argint pentru Japte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc!, 
oandelabre de masă, 
streourătore pentru căiți, 
zaharniță,

cadran d® fi ml
dar de nuntă și în ori ce gospodăria.

SJejBOia îHtmai 8a A. HIRSCHBEFIG-S
Haupt-Agentur der vereinigten amerik. 

Patent Silber-waarenfabriken.
WIEN, II., JScmSis-nrtiItstî-asse 10/b.

Se trimite numai ou rambursa poștală său ou trimiterea sumei înainte.
Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: v <•) * 
Estras «Sîn scrisorile «ie recunoscință. V» aJ

Sunt fârte mulțămit cu trimiterea ga mi tur ei, și sS’ml mai tri- 
roițl încă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu ram- 
bursă. Bozovics, comit. Krasso-Szoreny 18/7. 1896.

Keresztes Sânilor, fisolgăbirău.
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta. ___

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

Baron lulius Nyări.

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


