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O bmevoitore admonițiune.
Dăm loc următorelor aprețiărl ce le face 

un amic al f6iei nâstre din Țera Bârsei:

(f) pilele trecute „Gazeta Tran
silvaniei" a publicat un articul scris 
de veteranul nostru luptător Axentie 
Severu. In acest articul se laudă, și 
cu drept cuvânt, dascălii și profesorii 
de mai înainte, și se condamnă ți
nuta greșită a unora din dascălii de 
astădb cari 96 plâng, că nu ar fi 
destul de bine dotați.

Ținem mult la principiul, ca fiă- 
care om se fia cât de bine plătit 
după serviciile, ce le face. Am ce
rut’o acesta tot-dâuna. Un lucru însă 
se nu-1 scăpăm nici-odată din vedere, 
că o națiune nu se pâte nici-odată 

regenera și reîntineri pentru scopu
rile mari, ce le urmăresce, decât 
având pe tâte terenele bărbați cu 
destulă resoluțiune, cari se se scie 
abnega și jertfi, atunci când împre
jurările naționale o cer acesta dela 
dânșii.

In punctul privitor la salariile 
dăscălesc! amintim faptul, că iniția
tiva pentru sporirea salariilor înve- 
țâtorescl s’au făcut din partea altora, 
și aducându-ne aminte de lupta pur
tată atunci de confesiunile din țeră, 
acâstă inițiativă s’a creflut și se crede, 
că s’a făcut tocmai cu scopul ca sâ 
tacă imposibilă naționalităților din 
țâră susținerea scâlelor. Der după-ce 
s’a adus cunoscuta lege privitore la 
salariile învățătorilor, bisericile și po
porul nostru au făcut tot ceea ce 
au putut spre a satisface și acestei 
cereri a legei.

Cu tâte acestea, din nefericire, 
se aud și astăiji plânsori în contra 
dotațiunei învețătoresci chiar din părți 
în cari după împrejurări învățătorii 
noștri confesionali sunt bine salari- 
sați. Accentuăm anume, că după îm
prejurări sunt bine salarisați, deârece 
și față de funcționari trebue se aibă 
valâre același principiu, ca și .față 
de Omenii privați. Omul privat tră- 
esce cum pâte și cum îi permit îm
prejurările, er funcționarii unei na
țiuni sărace, decă este într’enșii zelul 
necesar și adevărata iubire de na
țiune, se mulțămesc și cu salare mai 
mici și ocupă funcțiunile cu plăcere, 
mânați de zelul lor național d’a face 
servicii bune societății și nemului lor.

Din acest motiv suntem siguri, 
că învățătorii buni nu se pot plânge, 
că salariile ar fi mici, din contră 
învățătorii buni urmăresc alt scop, 
și anume a contribui la desvoltarea 
nâstră națională prin o mai bună cres- 
cere a generațiunilor viitore. Acesta 
fiind tendența învățătorilor buni, ei 
nu se plâng de micimea salariilor, 
pentru că sciu greutățile, ce le în
tâmpină poporul ca să pâtă plăti 
acele salare. Astfel de învățători nu 

se plâng apoi nici în alte privințe, 
când înainte sciu că printr’asta numai 
strict pot, și nu au tendințe de acelea, 
cum s’a văcțut pe ici colo în timpul 
din urmă, anume de-a se emancipa 
de sub influința poporului și bisericei.

Gu privire la acești învățători 
mărturisim, ca nu înțelegem un lu
cru, și anume: cum dânșii nu văd, 
că voind a se emancipa de sub bi
serică și popor, lucreză în mod di
rect contra caracterului confesional 
al școlelor nâstre și în același timp 
lucreză direct în favorul acelor, cari 
voesc prefacerea șcâlelor nostre în 
șcâle ungurescl de stat.

Mai are acâstă tendință și altă 
parte rea, și anume, că cei ce o nu
tresc sunt crescuți de biserică și sunt 
fiii poporului românesc și, ca atari, 
nu văd seu nu vor se vadă, că dânșii 
sunt datori cu mulțumită cătră bi
serica și neamul, care i-a crescut. 
Adaugem apoi, că ar fi fârte dure
ros, dâcă dânșii n’ar vede, că prin 
trecerea șcâlelor în mâna statului, 
devenind învățătorii funcționari de 
stat seu comunali, în acele funcțiuni 
statul și comunele vor numi tocmai 
atâția din ai noștri, câți numesc în 
funcțiunile administrative politice și 
lă justiție și peste tot în funcțiunile 
de stat.

Istoria politică a statelor și a 
națiunilor depinde — după concep
tul modern — dela politica de cul
tură. In punctul acesta au fost cu 
forte multă grijă bătrânii noștri. Pe 
terenul învățământului și al educa- 
țiunei au avut totdeuna în vedere, 
că numai învățământul religios și 
național ne pote ajuta și ridica ca 
națiune acolo unde dorim.

In acest scop s’a lucrat pană 
aBtăcjl tot ceea ce au lucrat biseri- 
cele nâstre. Ar fi deci fârte trist, 
decă în generați unea actuală s’ar 
nutri idei ca cele amintite mai sus, 
cari sunt în directă contradicere cu 
trecutul și desvoltarea nâstră istorică. 
Pentru orientare amintim aici un 
singur cas.

In timpul când în veacul al 
XVII-lea Calvinii sub domnia prin
cipilor așa numiți naționali din Tran
silvania forțau pe Români se învețe 
carte cu scop ca se-i calvinâscă, Me- 
tropolitul Sava II Brancoviciu li-a 
paralisat acesta tendență cu succes 
prin aceea, că sinodul ținut la 1675 
a luat între altele hotărîrea, ca preoții, 
după ce vor săvârși slujba în bise
rică, se adune copiii și se-i învețe, 
făcând astfel primul început pentru 
introducerea șoâlei confesionale la 
noi cu tendința, ca generațiunile vii- 
târe să se crescă prin noi într’un 
spirit corespuncjetor cu aspirațiunile 
nâstre bisericescl și naționale.

Astăcji în mânia grelelor împre
jurări, în cari am trăit și trăim, având 
aceste șcâle, este natural, că trebue 
se îngrijim de susținerea caracterului 
lor confesional, ca și de ochii din 
cap. De aceea credem, că nu gre
șim, decă facem atenți pe învăță
torii noștri, ca să fiă cu grijă și iu
bire credinciâsă față de moșia dată 
lor de biserică spre rodnică lucrare, 
— în special îi facem atenți, se nu 
se lase seduși de glasuri contrare 
educațiunei nâstre religiâse și na
ționale , er autoritățile bisericesci- 
școlare le rugăm să fiă cu deosebită 
priveghiere și să nu sufere, ca idei 
periculâse de felul celor amintite mai 
sus se străbată în corpul învățăto- 
rimei nâstre.

Dintre convocatorii cluburilor nâstre 
electorale au mai fost osândiți doi inși, anu
me d-nii Dr. Nicolae Calefariu, medic, și 
loan Banciu, proprietar, ambii din Sâliște. 
Dânșii au fost osândiți din partea oficiului 
solgăbirâesc din Sâliște la câte-o amendă de 
30 fl., pentru-că au convocat pe alegătorii 
români din cercul electoral al Cristianului 
la o adunare în Săliște spre a alege dele
gați la conferența generală, ce fusese con
vocată pe 24 Octomvre n. c. în Sibiiu. E 
de însemnat, că adunarea clubului s’a ți
nut cu permisiune dela oficiul solgăbirăesc, 
care și-a trimis chiar și representant Ia acea 
adunare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Farmecele colicilor.
De învăț pentru holtei.

Balta de Câmpiă este un oră
șel mic, locuit mai numai de Ro
mâni, ca și tâtă împrejurimea. Străini 
sunt numai cei doi negustori, cei 
patru diregători dela judecătoria de 
cerc și pandurii acelei judecătorii, 
asemena 2, și mai este !și hotelistul 
neromân, măcarcă îl chiamă Danilă 
Patrubani. Străinii nu aveau în Balta 
de Câmpie nici șcâlă, nici biserică, 
nici dascăl, nici popă. Așa erau p’a- 
tunel vremile, înainte de asta cu 
10—12 ani. Poporul mai tot era din 
breasla plugarilor și-și avea popa lui 
biserica lui, școla lui, dascălul lui, 
cu un cuvânt avea tot ce-i trebuia 
și tâte erau ale lui, afară de-o curte 
domnescă locuită de lilieci și de 
buhe.

Cărturari mari nu prea erau Băl- 

tenii, dâr cu atât mai morțiș țineau 
la datinele rămase lor din moșl-stră- 
moșl; „așa ne-am apucat și așa ne-orn 
stinge!" era vorba lor, când cineva-i 
întreba de ce țin așa morțiș la câte 
tâte datini rămase din vremile cele 
vechi și prâste.

In Balta de Câmpiă era înse și 
un Român cu fârte multă învăță
tură. Acesta era advocatul Dănilă 
Sgârciu seu cum îi 4iceau âmenii 
„procatorul Dănilă".
Fiind-că în istorisirea nâstră vom 
avâ dese întâlniri cu dumnialui, să 
vi-1 fac cunoscut bine.

D-l advocat Dănilă Sgârciu este 
un om cam de 50—55 ani, cu puțin 
păr pe cap și acela cărunt de ju
mătate, cu barba și mustețele tunse 
scurt păn’ aprâpe de piele, om gras 
și gros și roșcovan, cu ochii căprii 
și pururea cu un lemnuș după ure- 
chiă, obiceiu din vremile când era 
la academia din Sibiiu ca președinte 
al studenților în timp de nâpte. Se 
purta elegant pururea și era vestit 

de sgârcit, din care causă l’au și po
reclit Sgârciu, că numele lui de acasă 
îi era Dănilă Bunea, der acest nume 
se putea afla numai scris pe mult 
răbduria hărtiă, buzele muritorilor 
ro'stiău numele lui tot cu „Sgârciu" 
și fără „Bunea".

Colegii lui din alte orășele în- 
ca-i 4iceau numai simplu Dănilă, ca 
să-i 4ică Bunea se temeau de păcat, 
după cum îs ei âmenl cucernici, der 
să-i 4ică Sgârciu nu se încumătau, 
nu voieu să-l supere, că-i sciau na
tura; sciau, că-i urs întreg decă se 
mânia. Omenii de pe sate încă-i 4i- 
ceau „domnule Dănilă", că de „Bu
nea" n’aveau cunoscință, er „Sgâr
ciu" li-ee părea și lor cam nu sciu 
cum. Decă se întâmpla însă ca cine
va să-i 4i°ă „domnule Sgârciu", ori 
că se făcea d 1 advocat a nu fi au4it 
acest nume, ori că-i 4icea: „Dănilă 
mă chiamă".

Nu era d-l advocat om chiar așa 
sgârcit cum îl ținea lumea, da el 
banul unde chibsuia că trebue dat, 

der îl și scotea de unde numai era 
modru de scos. Fără anticipațiă nu 
lucra la nime nimic, er bani împru
mut n’a dat nici când la nime. „N’am 
bani!" răspundea ori-cui îi cerea 
vr’un ban, fiă împrumut, fiă pentru 
ceva scopuri de binefacere; „n’am 
bani, m’ai timposit în vremea cea mai 
rea!!" împrumut nu da banii, că se 
temea că nu-i va mai pute scâte; 
spre scopuri de binefacere nu da, 
căci ’i-se părea, că cele mai multe 
nu urmăresc vr’un scop în adevăr 
nobil.

Și era avut d-l advocat, avut 
ca nime din aceea împrejurime. Avea 
casă frumosă și mare, în care nu 
numai că putea ședâ comod, der 
mai da vre-o 6 odăi și de cancelării 
la judecătoriă; avea moșii mari, vii, 
pământuri, bani și câte și mai câte. 
Apoi la tâtă bogăția asta mare, era 
numai singur, n’avea muiere. Nu se 
căsătorise din simplul motiv, prac
tic după 4isa lub ca 80 nu fiă silit 
a da bani scumpi pe haine de mă-



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 276—1896.

Treizeci Români în închisorile dela 
Alba-Iulia.

ALBA-IULIA, în 13 (25) Dec. 1896.
•e Acest oraș cu trecut istoric a 

ajuns acjr, se pâtă fi numit „Cetatea 
negră*  încât atinge pe poporul româ
nesc.

Românii purtători ai flamurilor 
imperiale în luptele dela Solferino, 
Magenta și în alte lupte gloriâse 
pentru tronul Habsburgilor sub scep
trul acesta, drept mulțămire, că 
șî-au versat sângele pentru Tron și 
Patriă sunt adi remunerați cu tem
niță chiar în acea fortărâță, pe 
care numai vitejia română la anul 
1849 a mântuit’o de-a fi cuprinsă 
de revoluționarii maghiari.

Temnița tribunalului maghiar 
din murii acestei fortărețe geme 
acji de mulțimea Românilor acolo 
încarcerați și tractați după modul 
și chipul asiatic.

Ce li-a fost vină? Nimic altceva 
decât, că ei ca Români și-au do
vedit simțul lor național, pe care 
înse autoritățile maghiare îl de- 
chiară de agitațiune contra Maghia
rilor. Acusa dateză de pe timpul 
procesului Memorandului.

Cea mai scandalâsă parte a 
acestor procese politice este, că o 
fetiță de Român cu numele Maria 
Timișan — fiica orfană a curatorelui 
primar bisericesc din Alba-Iulia, este 
încarcerată pe 21 de dil0 numai din 
causă, că ea a avut bunul simț de-a 
preda un buchet de flori soției ad
vocatului R. Patiția, cu ocasiunea 
reîntârcerei acestuia dela procesul 
Memorandului.

Cât de tare s’a sguduit temelia 
„națiunei44 de cătră fata de Român! 
Acum au pus’o la umbră ca se 
scie și ea și viitorii ei fii și fiice, ce 
jertfe s’au cerut la mileniul Maghia
rilor pentru lui Bendeguz !

Contrarii noștri se căiesc amar 
de nesuccesele politicei lor rabulis- 
tice și cine cetesce foile maghiare 
din cfiua Crăciunului lor negru pâte 
cu liniște sufletâscă se constateze 
adevărul: „pe cine Dumnedeu vrâ 
se-1 piârdă, mai întâiil îi ia mintea41.

Ceea ce se întâmplă la tribuna
lul din Alba-Iulia în crucfimea sen
tințelor e chiar de rîs.

Noi toți trebuie se le fim de 
altă parte șoviniștilor cu mulțămită, 
căci ei dau greu cu barosul asupra 
opincei, ca se-o trezâscă din somnul 
cel de morte.

Nu trebue se mai cântăm „Deș- 
teptă-te Române44, căci Maghiarii ei 
înși-șl ne deștâptă.

Sunt dela fiiua s. Nicolae a. c. 
încarcerați Alba-Iulienl și CiorenI 
treî-^ecî de Români tot pentru „agitațiă*.  
Sunt plugari, învățători și preoți.

Vor urma cei din TiurI și Ciufud 
de lângă Blașiu.

Și, ce e mai nostim, doi Români 
țerenl judecați la temniță de stat pe 
timp de un an. Acești doi plugari ne- 
cunoscetorl de carte sunt: un păcurar 
din Poiana Miercurii și un sărac că
răuș din Dostadt — Manițiu și 
Crăciun.

Audi tu colo! minte de Secui 
și Armeni, când pun în spinarea 
cestor doi âmenl inofensivi și nepri- 
cepuțl o acusă grea, cum-că ei au 
agitat contra nâmului unguresc, pană 
când 10 martori adeveresc, că nu 
este așa. Doi gendarmi sunt dovadă de
plină de-a înfunda în temniță pe doi 
bieți de Români, dintre cari unul e 
de 64 de ani!

In jurul comunei Poiana și Dos
tadt nici că se află Maghiari, și 
bieții cei doi greu judecați pe Un
guri îi cunosc numai din aurite.

Anul mileniului este anul Mi- 
rezeniilor. Că am ajuns la acestă 
ticălâsă stare, noi suntem de vină, 
cari privim cu fatalism la suferin
țele celor din nâmul nostru. Inteli
gența cu preoți de asemenea e răs- 
leță în ceea ce atinge lupta, ba am 
audit pe unii a țină de rău ori-ce 
pași.

Poftâscă numai înainte cu ne
păsarea, că sunt convins, cum-că 
chiar acești lilieci „cunctatori44 nu 
peste multe fiile o să-o pățescă. Se 
vede a fi scris în cartea sorții, cum- 
că cărturarii români pănă a se trezi 
— au să dea cu capul de părete.

Să piâră zavistia și egoismul 
dintre noi și pe lângă aceste pieră 
și toți șarlatanii, cari sub diferite 
vestminte vând interesele națiunei 
și seduc poporul credul cu apucă
turi jidovesc!.

Neghina acâsta încetând — va 
răsări sârele dreptății eluptat prin 
virtute și moralitate de cătră cei, 
cari doresc ușurarea sorții nemu- 
lui lor.

E timpul, ca toți să fim la pos
tul onorei naționale.

Marius.

învestitura Metropolitului-Primat 
al României.

Cu o pompă mare și neobioiauită s’a 
făout Dumineca trecută învestitura noului 
Metropolit-Primat. In sala Tronului și în 
sala cea mare de primire a palatului se 
aflau adunafl membrii Sf. Sinod ai Corpu
rilor legiuitore, representanții autorităților 
și toți fruntașii țârei.

îndată ce a sosit Metropolitul-Primat 
adus de un cortegiu însoțit înainte și în
dărăt de câte două plutone de aavaleriă 
și oondus de protoiereii capitalei, regele a 
apărut în sala Tronului precedat de prefec

tul palatului și de d-nii adjutanți. Corul a 
intonat imnul „Maicei Domnului44.

După-ce Majestatea Sa s’a suit pe 
Tron, Metropolitul Iosif preoedat de pro
toiereii oapitalei și urmat de archidiaconii 
Metropoliei cu toiagul archipăstoreso a fost 
Introdus de ministrul de oulte.

înalt Prea Sânția Sa îmbrăcat în mantia 
archiepiscopală, ajungând în față tronului, 
ministrul cultelor luâ cârja din mâna ar- 
ohidiaconului, o predete M. Sale Regelui și 
ceti diploma noului ales, prin oare este 
întărit ca „Archiepiscop și Metropolit al 
Ungro-Vlahiei, Exarh al Plaiurilor, Pri
mate al României și Președinte al Sf. Si
nod, al Sântei Biseriol autooefale ortodoxe 
române44.

După aoâsta regele a dat cârja Me- 
tropolitului-Primat (ficendu-i: „încredințez 
Înalt Prea Sânției Tale toiagul archipăsto
reso spre a te învesti oa Metropolit al 
Ungro-Vlahiei și Primate al României44. 
Apoi Regele a rostit o cuvântare de mare 
însemnătate 4i°®nd :

„Cu sufletul mișcat de bucuriă 
„am încredințat înalt Prea Sânției 
„Tale cârja archiepiscopală, ca un 
„semn vădit al înaltei trepte de Me- 
„tropolit al Ungro-Vlahiei, Exarch 
„al Plaiurilor și primat al României, 
„la care ai fost din nou ridicat prin 
„glasul Marei adunări, pentru feri- 
„cirea Sântei Biserici autocefale or- 
„todoxe române.

„Țâra întregă cu Regele în 
„frunte, salută cu dragoste și res- 
„pect reîntârcerea înalt Prea Sân- 
„ției Tale la acest Scaun Metropo
litan, pe care '1 ai împodobit prin 
„cuvioșia Ta și prin tâte însușirile 
„însuflețite de blândețe și de mo- 
„destie....

„.. .învestitura Metropoliților și 
„a Episcopilor este un act tot-deuna 
„înconjurat de o mare solemnitate; 
„de astă-dată însă, acâstă ceremo- 
„niă dobândesce o deosebită însem- 
„nătate, căci ea s’a săvârșit nu nu- 
„mai în fața S-tului Sinod, a Cor
purilor legiuitâre și a autorităților 
„constituite, ci și a tuturor frunta
șilor Țărei, cari au închinat pute- 
„rile și rîvna lor la ridicarea și în
tărirea Regatului. Acesta este o 
„scumpă mărturisire, că toți se în- 
„telnesc într'un singur gând, intra sin- 
„gură voință, de câte ori se presintă mari 
„cestiuni naționale, când Patria are ne- 
„voe de concursul tuturor fiilor sei.

„Privesc dăr cu deplină încre
dere în viitor, sigur fiind că prin 
„unire vom înfrunta de apururea tâte 
„greutățile, vom înlătura tâte pri
mejdiile44.

Iacheiând, M. S. Regele, urâză mulțl 
și fericiți ani Metropolitului-Primat, care 
dioe, se va ruga Atot Puternicului „sJ ocro- 
tdscă sânta Biserică națională fi scumpa năș
iră Țeră, ale căror instituțiunî, — temelia și 

scutul statului Nostru — vor găsi totdâur. 
în Mine un călduros apărător*.

Metropolitul fârte mișcat a răi 
puns între altele:

Sire!
Străluoita aoâsta adunare, în oare re 

ounoso pe ațâți fruntași și stâlpi a1’ Țâre: 
pe mai marii oștirilor și ai înaltelor dre 
gătorii publioe, au venit ou toții în juru 
Vostru astădl, spre a atesta lumei întregi 
că Tronul lui Carol I du se ra^imă deoâi 
pre dragostea și venerațiuneft ourată și D0, 
măsurată a întregului noDor român. Și 
cum vrednicul urmaș al lui Ștefan cel Mare 
și Mihaiu-Bravul n’ar putâ El să se rad’tne 
pe dragostea și veDerațiunea poporului său, 
oând bunătățile im’mei Sale, blândeta și 
dulceța ouvintelor Sale, străbat în adânoul 
sufletului și inimei ndstre, întoomai oa rouă 
Ermonului c*ud  se pogoră pe munții Sio- 
nului ?

Smeritul rugător cătră Dumnedeu, 
preot și Archiereu pănă erî, cel mai mic 
între frații mei întru Christos, ales astădl 
de Sântul Sinod, autoritatea cea mai înaltă 
și oea mai sântă a Sântei b’seriol autoce
fale ortodoxe române, preoum și de man
datarii Țărei, cu smereniă și evlaviă pri
mind astădl pentru a doua 6ră din Au
gustele Vostre mâni Toiagul de Arohipăs- 
tor al Mitropoliei Ungro-Vlahiei și de Pri
mat al României, nu pot să nu ridic ochii 
mei la Ceruri și să nu di°: „Martor îmi 
este Dumnedeu Domnul, oă nici s’au înăl
țat inima mea, nici s’au înălțat oohii mei, 
nici am umblat după cele mari ale pămân- 
tului“. Dâr mărturisind aoâsta mă întreb: 
unde este oreștinul, unde este Românul, 
care să nu vadă în Carol I idealul Regilor 
creștini, pe a căruia coronă se cetesoe 
Evangheliul dragostei cătră Dumnedeu și 
cătră aprdpele, vă^ându l dilnic praoticând 
învățătura Apostolului Pavel, carele cj’00 : 
„De ași avă prorooiă, și de ași soi tdte 
tainele și ași avă totă sciiuța, și d9 gșl 
avă totă oredința cât să mut și munții, âr 
dragoste nu am, nimio nu sunt44.

Preoum în treout așa și în viitor, 
smerit rog să crâdă Majestatea Vostră, că 
în păstoria turmei cuvântătdre a Domnului 
Nostru Isus Christos, somn nu voiu da 
ochilor mei, nici dormitare genelor mele, 
ci tot sufletul și tote rugile mele cătră 
Cel-A-Tot-Puternio le voiu înălța ferbinte, 
pentru ridicarea și întărirea statului român 
și pentru păstrarea bisericei ndstre în veci 
slăvită și sântă.

Metropolitul încheie urând mulțl ani 
Regelui Carol I pemru fericirea țerei și 
înflorirea biserioei, apoi Reginei, moșteni
torilor tronului și „drăgălașilor prințișorl, 
meniți dela Dumnedeu să înveselescă și 
umplă de bucurie gloriosele bătrânețe ale 
primului Rege și ale primei Regine, a scum
pei nostre Românii44.

După aoesta Regele scoborind de pe 
Tron corul a cântat imnul: „Trăâsoă Re
gele!44 Ragele și Regina, însoțită de micul 
principe Carol și de mica principesă Eii-

tasă muierei sale, cu care apoi ea 
se măture stradele. „Acesta e risipă44, 
dicea el, „o risipă și prâstă și ne
nebună44. Iși ținea din clădirea cea 
mare și pompâsă doue odăi pentru 
el și una pentru servitorul seu Pe- 
trea, un fel de muerotcă, pe care-1 
avea de când deschise cancelaria, 
advocațială, și care asemenea era 
neînsurat. Amândoi erau de nascere 
din Balta de Câmpiă și erau cam 
de-o vrestă.

*

In ajunul de Crăciun sera e da
tina în Balta de Câmpiă ca și în 
tot ținutul acela, se umble copiii și 
omenii seraci a colinda. îndată ce 
însereză, se adună cete de câte 
2—5 copii, și umblă dela casă la 
casă pe la Creștini a colinda, unii 
colindă la terestră, er cei ce au stea 
merg în casă de colindă: „Treierai 
dela Resărit*,  ori „In oraș în Viflaim44.

Era în sera ajunului de Crăciun. 

Tote casele erau curățite, tâte cu 
luminile aprinse, că așteptau colin
dători. Focul ardea sdraven pe la 
casele Românilor, după el era bu
tucul Crăciunului cel tradițional, der 
înaintea lui forcotea 61a cea mare cu 
varfiă de Crăciun. Numai pe vatra 
d-lui advocat nu ardea butucul Cră
ciunului, numai casa lui nu era lu
minată, numai el nu aștepta colin
dători. Pe el nu-1 căutau colindă
torii, că n’avea cine i face colăcei, 
și cine-i împărți la colindători. Fo
cul și la el ardea der nu un foc 
deschis, ca pe vatra Românului, ci 
foc închis ca în cuptorul Neamțului, 
foc închis ca în inima celui năcăjit.

El sta în casă singur singurel 
ca un cuc, se preumbla cu mânile 
la spate prin odaia luminată slab, 
numai de zarea ce-o trimitea focul 
din cuptor prin o mică gaură din 
ușă. De-odată tresări și se apropiâ 
de ferestră. Afară era lună de se ve 
dea ca cjhia. Stelele străluceau, omă

tul cârțăia sub picidrele colindători
lor, cari umpleau văzduhul cu co
lindele lor. Pe la tote casele se au- 
diau colindl, dăr se audiau atât de 
limpede, cât domnul advocat rămase 
uimit.

Peste drum dela el, o cetă de 
colindători colindau la ferâstră:

Pe câmpul cu florile,
D’albă Ilenă,

Merg bouarl cu boi ’n câmp
Dragă Ilenă...

La altă casă, o altă cetă de co
lindători, colindau:

Bună bucurie avem
De nascerea Domnului
Tot neamul pământului,
D6r Christos unde-o născut?...

La casa din stânga lui audia:
VenițI boerl sâ-1 vedem, 
Că asțăcjl ni-s’a născut 
Domnul cel fără ’nceput....

La casa din diepta:
O ce veste minunată

, In Viflaim ni-s’arată
Că s’a născut prunc
Din Duhul sfânt 
Feciora curată....

La altă casă, unde era o ne
vastă tinerică audi colindându-i:

Tortu ce l’ai tors,
Fiă-țl de folos
SS-țl faci mâneci crețe 
Sâ umbli ’n ospețe!44

D-l advocat audia tâte, vedea 
tote și se puse pe gânduri. Iși aduse 
aminte de timpul copilărei, când și 
părinții lui primiau colindători, când 
umbla și el a colinda, cu alți copii 
de vresta lui, chiar și cu Petrea, cu 
servitorul lui de acum. Multe gân
duri și-o fi făcut el, pănă odată 

| aprinde un chibrit și cu el luminarea 
I apoi deschise ușa și strigă: „Petre!44

— „Aud, domnule!44
— „Vino ’ncâce!44 
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sabeta între aolamațiunile însuflețite ale 
întregei adunări a felicitat pe Metropolitul- 
Primat, oare a mulțumit respeotuos și a 
binecuvântat pe micii principi,

îndată după retragerea Majestăților 
Lor, Metropolitui a fost recondus la sfânta 
Metropoliă însoțit fiind de Metropolitui 
Moldovei și de ministrul cultelor. In sune
tul clopotelor tuturor bisericelor diu Bu- 
ourescl au ajuns la Metropolis, pe oale 
fiind salutat cu evlavie și aclamat Metro- 
politul-Primat.

Aoi a fost bineventat în numele oie
rului și al drept credincioșilor creștini de 
vioarul sfiintei Metropolii, căruia i-a mul
țumit Primatele.

După acâsta înaltul Prelat a fost con
dus îmbrăcat în mantiă în palatul metropo
litan, unde a primit felicitările.

Buctirescl, 25 Decemvre. Marele 
colegiu electoral va fi convocat pe 
Vineri 20 Decemvre v., spre a pro- 
cede la alegerea unui episcop al 
eparchiei vacante de Roman.

In urma împăcării, ce se asi
gură, că s’a făcut între fostul și ac
tualul comitet al Ligei culturale, 
congresul Ligei va fi convocat la 
12 Ianuarie st. v. 1897.

SOIRILE DILEI.
— 1! (26) Decemvre.

Societatea comercială „ Concordia44 
din Sibiiu, înființată la inițiativa „Albinei44, 
în scurt timp are sâ aducă cele mai mari 
servicii Românilor din orașul și comitatul 
Sibiiului, scoțindu-i de sub esploatarea co- 
mercianților străini. „Tribuna“ spune, că 
în cursul acestei săptămâni noua societate 
„Concordia44 a luat în semă marfa din pră
vălia „însoțirii industriașilor14 și, comple- 
tându-o cu cele ce lipsiau, susține prăvălia 
pe socotâla propriă. Tot-odată a deschis și 
o altă prăvăliă în strada Măcelarilor nr. 20, 
în care se vinde deja. Cea mai imposantă 
prăvăliă însă o va deschide, tot în Sibiiu, 
cam pe la mijlocul lui Ianuarie, în edificiul 
„Albinei14. — Semnele sunt din cele mai îm
bucurător©. Sperăm mult, că Românii din 
orașul și comitatul Sibiiului vor înțelege 
însemnătatea acestei societăți și vor grăbi 
a o sprijini din tote puterile, cumpărân- 
du-șl cele de lipsă din prăvăliile „Concor
diei14 și ferindu-se de a-șl mai vărsa banii 
în punga străinilor.

— o—
SI. Sa împăratul Francisc Iosif, forte 

atent la tote semnele de stimă și dragoste 
ce le-a constatat când cu visita sa în Ro
mânia, a exprimat în scris prin legățiunea 
austro-ungară din Bucuresol, viile sale mul
țumiri tuturor acelora, cari i-au dedicat 
poesii, composiții musicale și alte scrieri, 
precum și acelor autori cari i-au oferit 
sorierile lor. In tdte scrisorile de mulțumire 
legațiunea spune, că M. Sa împăratul nu 
va uita nici odată frumdsele cjile petreoute 
în România.

„Societatea Domnelor române din 
Bucovina14, întoomai oa și Reuniunea fe
meilor remâne din Brașov, a prăsnuit săr
bătorea S.-lui Nioolae din acest an prin- 
tr’un fapt de generositate din oele mai 
frumdse, împărțind îmbrăoăminte de iârnă 
gratuit la 200 băieți și 18C fetițe române 
dela soolele elementare din Cernăuți. Acest 
ajutor îl dă „Societatea Domnelor române44 
din Buoovina de-un șir de ani neîntrerupt. 
Anul acesta însă solemnitatea a avut în
semnătatea deosebită prin faptul, că pen
tru întâia-dată ea s’a făcut în casele pro
prii ale Societății. Ooasiunea acâsta a fo- 
losit’o comitetul acelei Sooietățl și pentru 
a preda Institutului portretul fundatorului 
Internatului, a d-lui George Cav. de Popo- 
vicl, mare proprietar în StroescI și un ge
neros sprijinitor al tuturor căușelor româ
nesc!, — și portretul d-nei presidente Elena 
de Popovicl născ. contesa Logothetti, care cu 
deosebit devotament luerâză pentru înain
tarea intereselor Sooietății. Cu ooasiunea 
acesta d na Sofia Stefanovicl, vice-presidenta 
Societății, cjicendu-le între altele: „Primiți 
aoeste daruri, și nu numai să încălziți cor
purile vâstre, oi și să înfierbântați inimele 
văstre la focularul recunoscinței. Și când 
în oalea vieții vostre vă veți jertfi altora, 
atunci aducețl-vi aminte, că sunteți odraslă 
românescă, eșită din cuibul vitejilor noștri, 
și meniți de-a fi fala strămoșescul. La acâstă 
frumosă festivitate a luat parte, pe lângă 
un număr mare de fruntași români din 
OernăuțI, conducătorii tuturor sodlelor po
porale ou elevii și elevele lor eto.

Pentru înființarea unui episcopat 
maghiar gr. catolic a luat posițiă și comi
tatul Zemplinului, oare a hotărît în adu
narea sa din urmă, ca să înainteze o pe- 
tițiă nu numai ia guvern, ci și la dietă, 
cerând înființarea unui asemenea episcopat. 
Ce-i mai mult, comitatul Zemplinului a ho- 
tărit să rog© și pe oelelalte comitate din 
Ungaria și Transilvania, oa să înainteze 
astfel de cereri oătră dietă. Numai atâta 
li-ar mai trebui acum comitatelor, oa să 
umble acuma după episcopia maghiară 
greco-catolică, pare că alt-oeva n’ar ave 
de făcut!

—o—
Regina României decorată. Se sorie 

din Belgrad, oă regele Alexandru al Ser
biei a oferit Reginei României Elisebeta' 
oruoâa de diamante a ordului St. Sava.

—O'
Iosif Gheorghian. Noul Metropolit-Pri- 

mat Iosif Gheorghian — scrie „Epooa44 — e 
unul din cei mai culțl prelațl ai bisericei 
române ortodoxe. Fiu de preot, năsout în 
județul Botoșani, P. S. Sa a primit o edu- 
oație solidă și oucernioă. După terminarea 
studiilor teologice și după oe a stat câtva 
timp la mănăstire, P. S. Sa a fost numit 
superior al Capelei române din Paris, Aid 
s’a desăvârșit îu limba francesă și a înce
put să desfășure o rodnioă activitate lite
rară; a tradus „Jidovul rătăcitor14 de Eu
gene Sue, precum și opere eclesiastice în

semnate. Aoâstă activitate i-a asigurat o 
frutnâsă carieră biserioâscă, oăcl curând a 
fost ales archiereu, apoi Episcop al Du
nării de jos și pe urmă, în 1887, Metropo- 
lit Primat al Ungro-Vlahiei. I. P. S. Sa e 
a<jl în vârstă de aprope 70 de ani. Vor- 
besce cu multă înlesnire limbele franoesă 
și germană.

I. P. S. Sa șl-a asigurat iubirea, stima 
și dragostea tuturora. Figură frumosă și 
blândă I. P. S. Sa prin blândețea caracte
rului său a cucerit tote inimile. Și totuși 
după șâpte ani, ou tdte insistențele guver
nului Florescu, a demisionat. Se plângea, 
oă unii membrii al Sfântului Sinod îi fao 
mereu viâța amară, și deoât să-șî înveni
neze calele bătrânețelor mai bine, se re
trage. Trei ani a stat liniștit, aprdpe uitat 
și nesupărat de nimeni la mănăstirea oăl- 
dărușanî. Numai odată pe an părăsea sfân
tul locaș pentru a-șl căuta sănătatea fiă lă 
Wiesbaden, fiă la Kissingen, fiă la Aix-les- 
Bains. Acum în timpii din urmă I. P. S. 
Sa a primit și tovărășia fostului Metro- 
polit-Primat al țării. Și numai după ce s’a 
dat deplină satisfaoțiă I. P. S. Sale Ghe- 
nadie, a primit și I. P. Sa Iosif Gheorgian 
să ia din nou în mână cârja Mitropoliei 
Ungro-Vlahiei.

— o —
Numai unguresc©. In comuna Aszod 

se află locuitori Slovaci și Maghiari, Și unii 
și alții sunt de legea romano-eatolioă, aveau 
împreună o biserică și în biserica lor se 
sluj a în limba slovacă și maghiară de-o 
potrivă. Tovărășia acâsta dintre Maghiari 
și Slovaci însă s’a spart acum în capul 
Slovacilor. Ungurii, pănă s’au simțit mai 
slabi, au fost blântjl și îngăduitori; acum 
însă credându-se tari și mari, au hotărît 
să nu mai sufere în biserică limba slovacă, 
ci tote rugăciunile să se facă numai în limba 
maghiară. Slovacii au protestat oontra a- 
câsta, dâr ce folos, căol ei sermanii nu 
sunt sprijiniți de nimeni. Acesta este ur
marea tovărășiei cu Ungurii în cjGele de 
astăcjl! Vorba ceea: de-1 lași să-ți între in 
casă, ți-se sue pe masă...

—-o —

Baron Vasilco felicitat de Ruteni. 
„Gazeta Bucovinei44 primesc© soirea, oă 
partidul Rutenilor bătrâni din Bucovina a 
trimis d-lui deputat al Românilor bucovi
neni baron George Vasilco o adresă de mul- 
țămită pentru vorbirea, ce d-sa a ținut’o 
cplele aoestea în parlamentul austriac, luând 
în apărare interesele Buoovinei, cu care 
ocasiune a făcut amintire și de dânșii.

—o—
A treia prelegere publică se va țină 

mâne Ja 4 6re d. a. în sala oea mare a 
gimnasiului român din loo. Va vorbi d-na 
Maria Baiulescu despre „Femeia în socie
tatea de astăcjl44. Atragem din nou aten
țiunea publicului român asupra aoestei 
prelegeri.

—o —
„Carmen Sylva44, societatea aoademică 

sooial-literară înființată de studenții români 
din Graz înainte de asta ou mai bine de- 

un an, șl-a constituit noul oomitet pentru 
anul școlar 1896—7 în modul următor: 
Președinte: Valeriu Popescu, stud, med.; 
seoretar și bibliotecar: Ootavian Bacoțan, 
stud, teohnio; cassar: Iosif Popovici, stud, 
filos.

—o—
Avansările la honvetjime. Intre cei 

avansați la gradul de sub-locotenent în re- 
servă aflăm pe următorii Români': Andreiă 
Daraban, Ioan I. Mesaroș, Stefan Puza și 
Anastasiu Boiu. — Aspiranți de oficerl in 
reseră: luliu Clempa, Emil Ghica și Eugen 
Boca.

— o—
Un apel al studenților cătră Țarul. 

Se sorie din Turin, că studenții universi
tari de-aeolo au hotărît Bă provooe pe toți 
studenții universitari din Europa, oa să 
apeleze la Țarul Rusiei, cerând grațiarea 
studenților universitari, cari au fost osîn- 
dițl în Mosova ca nihiliștl.

— o—
Budgetul Turciei. Noul budget al 

împărăției turoesol s’a votat și primit. El 
va intra în vigâre la 13 Martie. Budgetul 
arată la venite mai mult cu 15,000 lire. 
Sultanul a redus lista sa civilă ou 15 pro
cente. Afară de suma de 422,882 lire jert
fite pentru reformele financiare, Sultanul a 
mai redus lista civilă cu 5000 lire, ceea-oe 
faoe oa reducerea totală a listei sale ci
vile să fiă de 472,882 lire. Așa-dâr veni
tele sunt mai mari deoât cheltuelile cu 
65,000 lire.

Jubileul unui (Țarist. In New York (Ame
rica) șl-a serbat săptămânile trecute colonelul 
Mac Clure jubileul de 50 de ani ca cjia- 
rist. Mac Clure a împlinit aoum 50 de ani 
de oând este redaotor al clarului „Times44 
din Amerioa. Din incidentul acesta Mac 
Kinley, noul președinte al Statelor-Unite 
nord armerioane, îl felicită printr’o epis
tolă de următorul cuprins: „Chiămarea 
(Țaristului nu numai că e una dintre oele 
mai sublime, dâr între tote ooupațiunile e 
și oea mai obositor© și mai neliniștită, și 
chiar pentru aceea puțini au fericirea să 
ajungă o astfel de etate în servioiul pressei 
oum ai ajuns d-ta 1“

Defrandarea dela Sf. Spiridon din 
Iași. Cassierul epitropiei S-lui Spiridon din 
Iași după-ce a defraudat suma de 120,000 
Lei a cerut ooncediu de 10 cjile și a ple- 
oat la Buouresol. După espirarea concediu
lui a mai oerut încă trei cjile, într’aceea 
locțiitorul lui a desooperit defraudarea, dâr 
cassierul, care șe numesoe Harnagea, dis
păruse. Poliția însă a reușit a-1 prinde și 
a-b aresta alată-erl diminâță.

— o—
Falsificatori de monede. Poliția din 

Focșani a prins pe un falsifioator de 
monede, oare a declarat, oă se numesoe 
Paul V. Nioolau. La el s’au găsit mai 
multe tipare de diferite monede și alte ne- 
oesare în falsificarea bauiior.

— o —

— „Etă-’s aici, ce poruncesc! ?“
— „Mai sci tu colida, me, sci 

ca atunci, când eram noi copii?*
— „Sciu, domnule, der de ce?44
— „Me, hai se mergem noi amân

doi a colinda, că crep de stau acasă 
în o seră ca asta! Mă, când îmi vine 
’n minte ce voiă bună au acji creș
tinii, er eu să stau aci singur ca cu
cul, îmi vine, Petre .... dâr sâ lă
săm vorba, mergi în pivniță, umple 
2 corfe, una cu mere și pere, er alta 
cu struguri și hai cu ele ’n sus. Der 
vetji se uiți ușa deschisă ? Na, aci 
ai cheia!44

— „Merg domnule!44
Și se dusă Petrea în pivniță și 

umplu două corfe, una cu mere și 
pere, er alta cu struguri, și închise 
bine ușa pivniții, apoi veni în sus.

Stăpânul seu era gata de cale. 
O manta mare îi acoperea tot cor
pul pănă ’n pământ, un șal îi în
văluia grumacjii și o căciulă mare 

scumpă îi acoperi capul cel pleș. 
Țigara îi ardea zdravăn în gură, er 
în mână avea un toiag ca cela al 
lui Moise, cu care despicase Marea 
Roșie.

La asta vedeniă se gândi Petrea : 
Dâmne ajută. Stăpânul meu par’ că 
vrâ să apuce altă viâță, bre ce o fi 
voind, unde m’a duce? Dă-i Domne 
minte, că nu-i copil.

*

In Balta de Câmpie era un preot 
tîner, însurat numai de un an, nu
mele lui era Romul Trandafir. Era 
ginere la preotâsa văduvă a fiă ier
tatului părinte Trifan, ce rămăsese 
veduvă cu 2 fete, cu Irina, ce era 
acum preotâsă, și cu Anica ce era 
încă fată ’n per. Veduvă preotesă 
putea se aibă cam 40 ani, dâr nime 
nu i-ar fi dat mai mult de 30. Ea 
ședea în casa ei singură cu Anica, 
er preotul, Romul Trandafir, ședea 
în casa parochială, care era în ve

cini de a săcră-sa. încă dela vecerne 
chiămase popa Trandafir la ei pe 
tînărul învățător Pavel Bucur, un 
om de veseliă, cântăreț mare și cu 
nădejde de a fi cumnat cu popa. 
De-odată cu sera veni la popa și 
sâcră-sa și cumnată-sa Anica și toți 
își petrecură pănă colo cătră 10 cesurl, 
ascultând colindătorii, sdrobind la 
nuci, cântând și făcând voiă bună. 
Cam pe la 10 câsurî numai aud la 
terestră un glas mueresc întrebând: 
„Lăsa-i-ți sfântul Crăciun în casă?44 
Er după ce popa răspunse „lăsa!44, 
cei dela ferâstră începură:

ȘlobocȚ-ne gazdă ’n casă 
C’afară plouă de varsă, 
De nu credl
Vină și vecjl
Că suntem în haine vercjl
Doi haiduci
Cu haine lungi.

— „(5re cine se fia!44 întrebă 
preotesă cea bătrână, „că muerl nu-s, 

cu tâte că se aude și glas mueresc, 
der prefăcut?!44

— „Glasul cel mueresc par’ c’ar 
fi al lui Petrea, muerotca advocatu
lui44, răspunse Anica.

— „Sunt chiar ei44, Țise dască
lul, care trăsese o lecă un corn de 
perdea dela terestră, „sunt chiar ei, 
mă duc să-i chem înăuntru44.

— „Ba tu nu merge, că merg 
eu44, Țse popa, eșind pe ușă afară 
și venind îndată cu d-1 advocat Da- 
nilă, urmat de Petrea cu cele 2 corfe 
pline, care cum le puse pe masă se 
retrase în tindă la servitorii preo
tului, unde-ș! petrecu ca în sera Cră
ciunului.

Toți se minunau văcjând pe dom
nul advocat, venind la popa acum 
năptea târcjiu, că pănă ’ntr’aceea nici 
cjiua nu abătea p’acolo mai mult de 
2—3 ori pe an, la cȚua numelui și 
în (Țua de Crăciun și PascI, când



Recuuoscerea calității de cetățăn ro
mân. „Presa" din BucurescI publică urmă- 
torea scire: „Senatul a votat recunoscerea 
calității de cetățen român a simpaticului 
farmacist Cornelia Vătășanu'1. — D-l Cor- 
neliu Vătășanu este un harnic tinăr din 
orașul nostru, fiiu al d-lui catechet loan 
Vătășanu.

— o —
O prince8ă îndrăgită într’nn Țigan. 

In Bruxela s’a întâmplat un cas forte sen- 
sațional. Nevasta prințului belgian Iosif 
Chimay s’a amoresat într’un Țigan lăutar 
din Ungaria și a fugit dilele acestea îm
preună cu el, luând calea, după cum se 
crede, spre Budapesta. Țiganul se numesce 
Carol Dombi, năsout în comitatul Neograd, 
probabil de origine slovac. Cu 16 ani îna
inte concerta ca lăutar în Lipto-Szt.-Miklos, 
de unde a trecut în străinătate cu capela 
lui, concertând în mai multe orașe mari 
ale Europei, âr la urmă se stabili în Bruxela. 
El este însurat, dâr când a plecat din Un
garia și-a lăsat nevasta acasă și. la urmă, 
cum se vede, și-a uitat de ea. Și-o fi gân
dit Țiganul, că tot mai bine o princesă, 
decât o Țigană și așa luâ pe nevasta prin
țului Chimay și pleca cu ea. Chimay e 
bărbat de 38 ani, fiiul fostului ministru- 
președinte al Belgiei. Familia lui e dintre 
cele dintâiii familii nobile din Belgia, stând 
pe un rang egal cu familiile domnitore. 
îndată ce Chimay a aflat despre fuga ne
vestei sale, a pornit proces de divorț.

Călindarnl Plugarului pe anul 1897 
este cel mai mare si cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă acum. 
Conține 11 căle de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mâse. Un eeemplar costă numai 25 cr. De 
vendare la Tipografia „A. Mureșianu“ 
în Brașov.

8 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 
ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră _ far
macistul A. Moll lifer antul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provăclut cu marcă și 
ssubscriere.

Corespondența „Gazetei Trans.“
Telciu, Decemvre 1896.

On. D-le Redactor! In comuna Tel- 
oiu, din fostul distriot al Năsăudului, s’a 
făout în 15 Decemvre n. o. alegerea de 
amploiat! comunali prin d-l fisolgăbirău 
Bodâ Kâlmân din Năsăud. Dela început 
trebuesâ spun, oă d-l Bodâ, prin tactica, 
cu care a condus acâstă alegere, a dat o 
frumosă dovadă, că d-sa nu face parte din 
ceata aoelor șoviniștl, cari la tâte ocasiu- 
nile sciu numai să nemulțămâsoă, să înver
șuneze și nedreptățâseă pe popor. D-sa 
peste tot a arătat bunăvoință pentru co
muna nbstră și ne-a sprijinit în căușele oele 
mai importante. Așa d. e. la câștigarea a- 
jutorului de 15 mii fi. pentru edificarea bi- 

sericei din fondul silvanal, la alegerea de 
notar de cerc, lăsând voiă liberă poporului 
de a-șl alege un Român, om inteligent și 
muncitor în care uu ne-am înșelat nioi noi 
și ored că nioi d-sa.

Ni-a dat probe de multă bună-voință 
și la alegerile de amploiațl oomunall, lă
sând interesele personale la o parte și 
avend în vedere numai binele comun. Po
porul l’a aclamat viu la vorbirea, ce d-sa 
i-a ținut în limba română pe care o vor- 
besce bine, îndemnându-1 la ascultare față1 IM 
de amploiații aleși, precum și la muncă 
oontinuă. In cuvinte alese și măgulitore 
ni-a arătat, că în fața căușelor mari, oe 
avem a resolva, ne trebue unire în cugete 
și simțiri, căci numai așa vom putea ajun
ge la ceva resultat. Sperăm, că și în viitor 
va arăta aoeeașl bună-voință față de noi 
ca și pănă acuma.

Durere, că pre oât de binevoitore a 
tost purtarea d-lui Bodo, pre atât de ne- 
esplicabilă a fost svârcolirea unor omeni 
fără nici un trecut, cari afară de infor- 
mațiunl false și neînțelegeri, ce se încărcă 
a divulga în popor alta nu au făcut ni
mica. Le tac de ustă-dată numele, dâr va 
veni 'timpul sS-i soie publicul român. Va 
fi timpul să iasă odată jafară din tufă, să 
nu se mai încerce a sămăna atâta ură și 
neîncredere între popor și faotorii ohiămațl 
a sta în fruntea afacerilor acestei comune.

Am amintit, că stăm în ajunul resol- 
vărei unor cause mari; avem să ne edifi
căm biserică, care va costa vre-o 50 mii 
flor. numai în bani gata, fără materialul 
brut ce trebue să-1 liferăm. Nu avem edi
ficii corăspuncjătdre pentru șoole. Nu 
avem edificiu pentru canoelarie comunală. 
Și pentru ce nu le avem? Doră ne lipsesc 
mijlâoele materiali? Nu! Ne lipsesce inu- 
mai lipsa de energiă și înțelegere. Avem 
în soopul edificărei biserioei 30 mii flor. 
bani gata; avem 13 mii pentru edifioarea 
de oancelariă comunală ; avem un fond al 
șoolei confesionale de vre-o 13 — 14 mii 
flor. — și totuși nu faoem nimic!

Avem cjecl de mii jugăre de pășune 
la munții noștri și păduri estinse, cari ne 
aduc venite de 16 — 17 mii flor. la an și 
tot nu voim să facem nimica. Din 44 co
mune grănițeresol, Telciul este singura co
mună, care nu are o inteligență de o cul
tură mai superidră. Nici nisce bieți de în
vățători nu avem din sinul nostru afară 
de unul ce se află în activitate, cei-lalțl 
sunt din alte comune. Ni-a venit acuma 
de curând un capelan din sinul nostru 
și nu soim pre ce cale să-1 alungăm. Răs- 
punde-ți-’ml la tote aoestea cei cu musca 
pe căciulă, deoă nu am vorbit adevărul?

A venit timpul să ne dăm sâmă de 
eeea ce am făcut. Generațiunea mai tineră 
consoie de chiămarea ei, va dice cu con- 
sciința liniștită; mi-am împlinit datoria și 
în curând vom arăta, că suntem pe cale 
de-a face multe îmbunătățiri. Vom arăts, 
că intre clasa mai inteligentă a tinerei ge- 
nerațiunl a dispărut discordia și că s’a 
apucat de muncă seriâsă și ou ajutorul lui

Dumnedeu vom putâ arăta fiilor noștri 
esemplu bun, âr nu ură, egoism și certe 
continue, cum a fost pănă acum și unii 
încârcă încă a-le continua.

Un Telcian.

Literatură.
Din interesantele Memorii din 1848/49, 

scrise de regretatul prefeot de Legiune 
Vasilie Moldovan, se mai află de vândare 
câteva esemplare la administrația cjiarului 
nostru și la d-l Traian H. Pop proprietar 
în Boziaș (p. u. D. Szt.-Mârton). Un esem- 
plar costă 50 cr. plus 5 cr. porto; pentru 
România 1 franc 50 bani. Doritorii de-a 
ave acâstă prețiâsă scriere istorică să gră- 
bâsoă a șl-o prooura pănă mai au de unde. 
Mai ou înlesnire se pote oomanda de-odată 
cu înoirea abonamentului la „Gazeta Trans.“

*

In Tipografia diecesană din Arad a 
apărut: Cântări la Nascerea Domnului și 
a!te sărbători, culese și arangiate de Nicolae 
Velcu, învățător. Edițiunea II, revădută. 
Format mic de 20 pag. Prețul 10 cr.

*
Abonamentul „Familiei" scățlnt. Vo

ind a răspunde la o dorință manifestată 
din mai multe părți și în mai multe rân
duri, începând din 1 Ianuarie viitor admi- 
nistrațiunea „ Familiei “ din Oradea-mare 
anunță, că reduce abonamentul pe an în 
loc de 10 fl. la 9 fi., pe l/2 de an în loc 
de 5 fl. la 4 fl., pe */ 4 de an în loc de 2 fl. 
70 cr. la 2 fl. In România pe an, în loc 
de 25 lei, la 20 lei. „Familia" va apără și 
în viitor odată pe săptămână, ;pe câte o 
colă și jumătate, adecă pe 12 pagine tipă
rite des, ilustrată din ce mai bogat și având 
peste 40 de colaboratori.

EDUCÂȚIUNE. 

Unele scăderi de-ale învețătorilor.
Tractul Făgetului, Dec. 1896.

Cumcă esamenele de astă-vară în mai 
multe școle din tractul Făgetului au succes 
slab de tot, despre asta s’a arătat la tim
pul său. Acum fiă-ml iertat a arăta și gre
șelile, pe cari le-am observat, fiind acelea 
comune mai la toți învățătorii.

Causa, că esamenele au succes slab, 
este a se căuta în înși-șl învățătorii respec
tivi, pentru-că:

1) Nu s’au silit a se face stăpâni pe 
materialul de învățământ din fiă-care stu
diu propus și astfel la predarea lui s’a 
slujit și ținut de carte ca orbul de gard. 
Ca metod li-a servit „de aici și pănă aici" 
d’arostul, fără nici o esplicare. Și păcatul 
acesta s’a comis cu deosebire față de cel 
mai important obiect, față de religiune. Și 
că acâsta așa a fost, orl-ce om cu mintea 
la loc a putut observa din însă-și esami- 
narea, care era greoie și care se făcea ce- 
tindu-se întrebarea din carte, la care apoi

răspundea elevul cu cuvinte tot din carte- 
Vre-un semn, din care să se vadă, că la 
predarea acestui obiect s’a dat măcar o es
plicare cât de rudimentară, nu s’a putut 
observa. Și răul acesta, cu durere trebue 
să mărturisesc, am observat, că. e încuibat 
la mulțl învățători din tractul nostru, și nu 
numai la cei mai tineri, cari abia ierl-alal- 
tăierl au absolvat studiile pedagogice. In- 
zadar ne mai muncim adunându-ne în des- 
părțăminte cu prelucrarea lecțiunilor de 
model din diferite obiecte de învățământ, 
decă nu căutăm să tragem și folos din 
acele prelegeri, silindu-ne a ne întocmi 
după modelul aoelor prelegeri și prelegerile 
ce sunt a le țină înaintea elevilor noștri 
atunci, când vom fi numai noi cu ei.

2) Materialul de învățământ statorit 
în plan pentru fi^-care despărțământ, învă
țătorii nu și-l’au împărțit pe săptămâni, — 
și apoi astfel împărțit și prelucrat să-1 fi 
învățat bine. Am observat, și cu mine fiă- 
care, că de împărțirea materialului pe săp
tămâni n’a fost nici pomenelă. Și acâsta 
s’a putut vedâ din conspectele despre ma
terialul percurs în decursul anului. Las’ că 
din unele obiecte nu s’a propus nimic, ca 
învățământul intuitiv, istoriă, istoria natu
rală, fisică, precum și unele cunoscințe des
pre grădinărit și economia câmpului etc., 
dâr apoi și din cari s’a propus nu s’a pro**  
pus în estensiunea cuvenită, amăsurat pla
nului de învățământ. M’am așteptat, ca în
vățătorii să fi ținut sâmă în punctul acesta 
cel puțin față de acei elevi, cari cu anul 
acesta finesc cursul regulat al școlei de 
tote dilele și să le fi predat cunoscințe te
meinice din tote obiectele de învățământ, 
cât se pote de pe larg.

Așa d. e. din religiune, după parcur
gerea catechismului, să fi pășit la istoria 
bisericescă, — și anume istoria bisericâscă 
a Românilor, ca încrestinarea nației române, 
suferințele Românilor, îndurate din partea 
Ungurilor calvini. Sava Brancoviciu și des
pre unirea unei părți din Români cu bise
rica Romei etc. Din limba maternă des- 
voltarea cuprinsului fiă-cărei piese din tâte 
punctele de vedere, er din gramatică des
pre proposițiile compuse de tot feliul, des
pre stil și despre unele composițiunl ca 
despre narațiune seu istorisire etc, din 
geografiă să fi propus geografia Ungariei, 
Ungaria cu Austria și modul lor de guver- 
nament, geografia celorlalte state, cari com
pun Europa, despre uscat și apă etc. Din 
istoriă: istoria patriei nostre pănă în tim
pul mai nou. Din matematică: cunoscință 
esactă a măsurilor nouă cu privire la tre
buințele dilnice, socotirea intereselor și fe- 
liurile de bani. Tot așa și din celelalte 
obiecte.

Dâr pentru ca se potă face din des
tul acestei îndatoriri, firesce, învățătorii ar 
fi trebuit să învețe și să se prepare cu tot 
de-adinsul, și ca să fiă și mai siguri, ar fi 
trebuit să-și împartă materialul pe săptă
mâni, un lucru, firesce, nu tocmai plăcut 
și ușor mai cu sâmă pentru învățătorii, că
rora nu le place a munci.

mergea dela biserică ață la popa 
acasă, invitat de acesta.

După-ce-i dădură scaun de hodină 
și păhar de beutură, începură a-șl 
petrece toți la olaltă. Mai vorbiră, 
mai colindară împreună, er dascălul 
cu Anica cântară cântece de veselie 
și jalnice, ca tinerii, ba vec|end bu
nătățile de fructe aduse de d-l ad
vocat, prinseră o cântare de dragoste.

Dragostile tinerele
Nu se fac din mere, pere, 
Oi din buze subțirele...

Cei de față însoțiră cu rîsuri și 
glume pe cântăreți, er d-l advocat 
mai adause:

Și din dejte cu inele..., 
făcend se i-se vadă mâna cea plină 
cu inele scumpe.

După multe vorbe și glume nu
mai se ridică d-l advocat cu un 
pahar în mână și ținu următorul 
toast:

„Onorați meseni! E datină rămasă la 
poporul nostru din moși strămoși ca în 
ajunul de Crăciun să nu dormă totă noptea 
să privigheze ca păstorii la ieslea dobito
celor, când s’a născut Mântuitorul lumii. 
Acesta datină s’a păstrat cu scumpătate și 
în casa părinților mei, cari au trăit și mu
rit aici în Balta de Câmpiă. Cu nerăbdare 
așteptam, ca prunc, sâra de Crăciun ca să 
umblu a colinda. Cât ținea postul Crăciu
nului tot învățam la colinȚt, er ajunul Cră
ciunului îmi părea veac de lung pănă venia 
sâra, ca să pot colinda și audi colinul. 
După ce crescui mare și eșii din casa pă- 
rintâscă, mă înstrăinai ă de acest obicei!!, mai 
întâii! mă nemții, apoi mă ungurii, pănă în 
astă sâră, când așa de mare împresiune 
făcură colindile asupra mea, de nu mai pu
tui sta acasă, trebuii să es ca să aud colin
dătorii mai de-aprâpe, să petrec ajunul 
Crăciunului în o casă creștinâscă. De aceea 
nu luațl în nume de rău, decă la un timp 
atât de neobicinuit viu a vă incomoda. 
Mai mult: Mi-am propus, ca să o rup cu 
holteia, și de adl încolo să fiă și la casa 

mea Crăciun ca Crăciunele cu butucul Cră
ciunului după foc, cu ola cea proverbială 
de varclă lângă el, și să-mi vină colindătorii. 
Deci, Onorați meseni, după descoperirile 
făcute, vă rog să goliți un pahar de vin 
cu mine!“

După ce ciocniră și goliră pa
harele d-l advocat er se ridică și 
Țise, privind spre preotesa văduvă: 
„Stimată D6mnă! E chiar meȚul 
nopții, suntem în Țiua de Crăciun 
preste câte-va minute, aceste minute 
voiu a-le folosi rugânduvă, că de- 
drece eu mă las de holteiâ, d-ta să 
fi bună a te lăsa de văduviă, er pă
rintele Trandafir mâne se și vestescă 
în biserică propusul nostru'1.

— „Bravo! Să trăescă!" Stri
gară cei de față, er frumăsa văduvă, 
roșind o leacă, cum sciu veduvile, 
Răspunse cu ochii plecați: „Ce vine 
dela DumneȚeu, trebuie se primim, 
și bine ca și rău, eu una nu mă fe
resc nici când dinaintea voiei lui".

Alt bravo! și alt se trăescă!
— „îmi vine însă cam greu se 

las pe Anica singură", adause vă
duva, der nu-șl putu găta vorba, că 
dascălul Bucur o luâ peste picior: 
„Aci sunt eu, ddmnă las’o numai în 
grija mea!...“

„Să trăescă!" răsună casa preo
tului, ăr servitorii din tindă se mi
rau, că ore de ce se strigă așa dese 
„Să trăescă?" Der Petrea, ca maieu 
minte, îi scose din încurcătură spu- 
nendu-le: „Esta-i farmecul colin- 
Ților

*

A doua c}i preotul, după.ce ter
mină sfânta slujbă, eșl în ușa alta
rului și vesti poporului:

„Trec la taina sfintei căsătorii 
și se vestesc întâia oră: Domnul Dă- 
nilă Bunea advocat în loc cu d6m- 
na Sanfia Păun și Domnul Pavel 
Bucur învățător în loc cu d-niș6ra



3) învățătorii au pășit înaintea «levi- 
>r de tot nepregătiți în loc să se fi pre- 
ătit în scris, și lecțiunea astfel pregătită 
5-o fi învățat d’arostul. Numai după o 
regătire sistematică și după tdte regalele
principiile metodice a unui șir de lec- 

unl și numai după învățarea lor d’arostul 
ot să aduc folos prin ele și să influințez 
itr’un mod binefăcător asupra elevilor. In- 
ățătorii respectivi vor fi credut, că îna- 
îtea a nisce copii de țăran poți să te pre- 
nți și mai nepreparat, că ei tot nu sciu 
imic și nu pricep nimic. Dâr s’au înșelat 
i se înșelă tot învățătorul, care crede 
stfel.

Bine cunosc ei pe un învățător, când 
pregătit său nu. Tot cuvântul rău și ne- 

hibzuit îl observă pănă și elevul cel mai 
leatent. De aceea e bine să se prepare în 
cris fiă-care învățător. Gând învățătorul e 
iregătit, totul merge în linisce, propunerea 
> fără multă vorbă și plină de vieță; nici 
in cuvânt nu scapă elevilor nebăgat în 
idmă. Cu un cuvânt, aceea ce li-se pro- 
mne, elevii și înțeleg și nu vor mai uita 
esne.

4) Ca causă a nesuccesului mai este 
l’a se aminti și lipsa de iubire cătră chiă- 
tnarea învățătorăscă, lipsa de însuflețire. 
Pe mulțl ’i-am observat, că sublima chiă- 
mare de învățător o consideră ca o slujbă, 
precum sunt tdte slujbele, care să-i pro
cure mijldcele de traiu; lucră în agrul cul
turii numai că nisce năimiți, cari așteptă 
să-i trecă cjiua și să-și ia plata lor. Despre 
mulțl m’am convins, că orele și dilele de 
prelegere nu și-le-au ținut regulat. Ba am 
eunoscut și un astfel de învățător, care nu 
numai că a lipsit mult fără nici o causă, 
dâr și când se țineau prelegeri stetea mai 
mult în odaia sa la minciuni cu te miri 
cine, er copiii pe lângă câte-o admonițiune 
au pierdut vremea cea scumpă, făcând 
larmă. Astfel de îuvățători apoi cu puțin 
înaintea esamenului s’au apucat a dresa pe 
elevi, ca în chipul acesta să suplinescă 
aceea, ce au întrelăsat din datorință și iu
bire a face în decursul anului întreg. Unii 
ca aceștia mai bine ar face, de s’ar aplica 
în alte slujbe, la cari ar pute să ne aducă 
marl foldse. Atari învățători nu trebue să 
uite de marea răspundere, ce o au înaintea 
nu numai a omenilor, ci și a lui Dumne- 
deu. Atari învățători trebue să scie, că dela 
modul, cum îșl vor împlini chiămarea, 
atârnă viitorul, binele și fericirea poporului 
,a căror sorte e încredințată mânilor lor.

„De-așl grăi în limbile omenescl și 
îngerescl, âr dragoste nu am, făcutu-m’am 
aramă sunătore și chimbal răsunător; și 
de-așl ave prorociă și de-așl sci tote tai
nele și totă sciința, și de-așl avâ totă cre
dința, cât să mut și munții, er dragoste 
nu am — nimic nu sunt. Dragostea tote 
le sufere, dragostea tdte le rabdă, dragos
tea nicl-odinioră nu cade". (S. Apost. Pavel 
cătră CorintenI).

Ar fi timpul suprem, ca să ne desbă- 
răm odată de aceste neajunsuri, să avem 
în vedere, că lumea ne judecă de rfi și ne 

socotesce 'drept nisoe omeni învechiți, 
omeni ruginiți, cari nu ținem cont de spi
ritul timpului. Să fim mai scrupuloșl față 
de noi în ce privesce instrucțiunea. Să ne 
gândim, că poporul, din care facem și noi 
parte, a jertfit pentru cultura sa mai mult, 
decât orl-care alt popor. Acest popor, înse- 
toșat după cultură și învățătură, nu va uita 
nicl-odată binefacerile, ce ’i-le facem lui, 
dâr ține minte tot-de-odată și tot răul ce 
’i Par face cineva. Să ne aducem aminte, 
că numai în muncă este adevărată viâță și 
fericire.

„Dela învățător se cere a ave cunos- 
ciința marei sale misiuni în societate și a 
lucra cu devotament pentru împlinirea 
acestei misiuni. Fiă-care din D-vostră, D-lor 
profesori, d-Ior învățători, să-și repete în 
tot momentul, că a fi învățător nu este nu
mai a esercita o profesiune, nu este a îm
brățișa o simplă carieră, care să-i procure 
mijldcele de vețuire. învățătorul este ceva 
mai mult, el este un sacerdot, este un con
ductor sufletesc spre a lumina mintea și a 
forma inima junimei. El trebue să aibă nu 
numai consciința datoriei, dâr și devota
mentul, ce se cere pentru o așa înaltă mi
siune" (discurs cu ocasiunea distribuirii pre
miilor din partea regretatului ministru de 
culte și instrucțiune B. Boerescu).

X.

Microbii (lin păment.

Sunt microbi în aer, sunt și în apă, 
deră mai mulțl sunt pe pământ și în 
pământ. Pe fața pământului ÎDtr’un 
centimetru cub sunt peste doue mi
lione de microbi. In fundul pămân
tului înse, și anume la o adâncime 
de 5 pănă la 6 metri nu se mai 
găsesc bacterii. Etă de ce apele de 
isvor, cari vin din adâncime, sunt 
fără microbi.

Doftorii cei luminați au aflat 
într’un centimetru cub de pământ 
luat așiși de pe fața pământului 2 
miliâae 600 de mii de microbi, în
tr’un centimetru cub luat dela 2 
metri adâncime 23 de mii de mi
crobi, într’un centimetru cub luat 
dela 31/2 metri adâncime 6 mii de 
microbi, într’un centimetru cub luat 
dela 41/2 metri adâncime 500 de mi
crobi și într’un centimetru cub luat 
dela 6 metri adâncime n’au mai 
aflat nici un microb. Cubunăsemă, 
că pe pământ și în pământ microbii 
nu’s peste tot locul una de mulțl, 
ci în locurile cele curate sunt mai 
puțini, âră în locurile cele necurate 
seu murdărite sunt mai mulți. In lo
curile cele năsipbse de pe fața pă
mântului sunt bunăâră într’un cen
timetru cub de pământ numai cam 
o miiă 600 de microbi, pe când în
tr’un gram de pământ gunoit și 
arat sunt cam 11 milione de mi

crobi, eră într’un gram de gunoiu 
cam 78 milione. Va sâ cjică cu cât 
mai mult gunoiu seu necurățenii se 
află într’un loc, cu atâta mai mulțl 
microbi se află în locul acela.

Acuma credem, că veți pricepe 
cetitorilor, de ce înainte de vr’o trei 
ani, când venise holera și în părțile 
nâstre, s’a fost dat poruncă prin 
tâte satele, că fiă-care gospodar să 
curățâacă gunâiele de pe lângă graj
duri și din ogrăcji și să-’l ducă de
parte de sate în gropi seu pe câm
puri. Scițî acuma, că în gunoiul de 
pe lângă grajduri și de prin ogrăcțl 
se află mulțimea cea mai mare de 
microbi, cari primejduesce sănăta
tea și vieța omului. De aceea tare 
fără cap lucră unii âmeni de ai noș
tri, cari îșl fac grajdurile de vite 
așiși lipite de păreții casei și sub 
un acoperemânt cu casa. In casele 
acele âmenii nu pot fi sănătoși, 
pentru-că aerul cel puturos și plin 
de microbi din grajduri se bagă una 
și una în case pe uși și pe ferestri. 
Grajdurile de vite trebue făcute de
parte de case și anume așa, că 
nici vântul să nu pătă aduce pu- 
torea dintr’ânsele în locuințele 6me- 
nilor.

Noroc numai, că cei mai mulțl 
microbi din pământ nu sunt strică- 
cioși, âră cei stricăcioșl sunt puțini. 
Stricăcioși sunt bunăâră microbii 
frigurilor, microbii holerei, ai ofticei 
și încă vr’o doi—trei. După ce seim 
acuma, ce dușmani răi se află în 
pământ, âre cine va mai îndrăsni 
se pue lut pe vr’o rană, ca să 
oprescă curgerea sângelui? Cu bună 
seină, că cel ce-’și iubăsce sănătatea 
și vieța nu va face acest lucru, ce 
de atâtea-orl îl fac âmenii noștri.

G,Deșteptarea1'.)

wuBcamce.
(Fine.)

După erupțiunea despre care vorbim, 
s’au format în golful Fonseca din cenușa 
și pietrile asvîrlite de vulcan, două insule 
lungi de 100 m., er costele golfului s’au 
lărgit de peste ‘200 m. Asemenea mărtu
risiri avem despre erupțiunea deja men
ționată a vulcanului Temboro (pe insula 
Sumbava) în anul 1815. Acostă erupțiune 
se socotesce ca cea mai teribilă din tote 
cunoscute pănă acuma.

Cenușa era asvîrlită cu atâta putere 
și în cantități atât de enorme, că a format 
pe Oceanul dimprejurul insulei Sumbava un 
strat de peste 50 centim., prin care coră
biile treceau cu mare greutate. Cea mai 
mare parte a insulei, mai cu sâmă regatul 
Temboro, mai apropiat de vulcan, era cu 
desăvîrșire acoperit de cenușă, care se ri
dică peste păment de un metru și mai 
mult. Casele residentului în Bima, la 15 

mile depărtare, s’au sfărîmat sub greutatea 
prafului cădut peste ele. „Cenușa se ridica 
— cjice 0 descriere a acestei erupțiunl — 
la cele mai înalte regiuni, în mase atât de 
colosale, că pe insula Lamboc, depărtată 
de 22 mile, a căcjut un strat gros de 50 
centim., care a produs pe acâstă insulă o 
fomete, care a pricinuit mdrtea a 44.000 
de omeni 1“

După erupțiunea dela Krakatau (1883) 
cenușa s’a răspândit pe o întindere de 
750.000 km., adecă de-asupra unei supra
fețe egală ca a Europei centrale. (Nie- 
mayer).

Numai asemenea date ne dau o ideiă 
mai lămurită despre puterea atât de straș
nică a fenomenelor vulcanice.

Acum am ajuns la momentul când se 
începe erupțiunea lavei. După cutremurile 
de păment, zguduiturile și detonațiunile, 
după ce vulcanul a asvîrlit cantități enorme 
de cenușă, rapill, bombe, bolovani colosali 
precum și bucăți de lavă vechiă, care as
tupa craterul, începe a curge din vulcan 
lava cea licidă, curgând ca nisce rîurl peste 
localitatea dimprejur. Cantități de lavă as
vîrlită sunt asemenea, ca și cele de cenușă 
câte-odată forte însemnate. Vulcanul de pe 
insula Hawai numit Mauna Loa (4139 m.) 
aruncă în anul 1866 lava cu o forță atât 
de mare și în atâta abundență, că s’a for
mat de-asupra craterului un stâlp de lavă 
de peste 300 metri înalt și gros de 20—30 
metri. Partea vestică a insulei unde se gă- 
sesce vulcanul, se pierdea sub un potop de 
foc și noptea era luminată ca cliua. Un po
top de lavă curgea pe o distanță de 35 
mile englese sleindu-se numai în apropiere 
de Hilo. Erupțiunea a durat fără a slăbi 
20 dile, stâlpul de foc fiind vădut în acest 
timp de pe corăbii dela o depărtare de 
200 mile englese.

Curgerea lavei însă nu este prea re
pede, la început când este forte încăldită 
și în stare perfect licidă și când curge pe 
polele înclinate a vulcanului, mersul ei este 
mai viu, der cu cât mai mult se răcesce, 
cu atât înaintâză mai încet. De esemplu, 
lava din Vesuv curgea câte-odată cu o re- 
pediciune de 2 metrii pe secundă, er altă 
dată face un ceas, așa că mișcarea ei era 
aprope nevisibilă. Curgând lava pe pământ 
se răcesce și se întăresce. Der fiind-că ea 
nu este un conducător bun de căldură, sub 
scorța formată de-asupra tot-dâuna rămân 
straturiie de lavă mai mult timp licide. Și 
că mai îndelung se păstreză căldura în 
lavă, sub scorța ei exterioră, o dovedesce 
un fapt, pe care învățatul Spalagini a gă
sit, că după o erupțiune a Etnei (în Sicilia), 
după 11 luni, straturile se răcise dinafară, 
însă dinlăuntru era atât de ferbințl, că un 
lemn băgat în ea prindea numai decât foc.

Etă pe scurt câte-va date interesante 
asupra îngrozitorelor, der totodată și mă
rețelor fenomene vulcanice. Natura este 
mare în puterile ei, îngrozitdre și sublimă.

G.Amicul tmerimei“).

Anica Păun, toți de legea ndstră de 
aici; cine scie ceva pedecă se ves- 
teacă la maica biserică11.

„Se le dee Dumne$eu noroc și 
sănătate", adause poporul. Er mer
gând cătră casă și ajungând acasă, 
toți poporenii vorbiau numai despre 
cele done credințe făcute în ajunul 
de Crăciun.

*
La anul dup’aceea, când tot sa

tul lumina casele și aștepta colin
dători, advocatul Danilă Bunea po
runci servitorului: „Petre, nu des- 
lega, ac|I cânele, se p6tă veni colin
dătorii11. Er el era fericit, că are și 
el Crăciun ca Crăciunele, cu colin
dători, cu voiă bună și cu un fru
mos leagăn, împodobit cu un copi
laș ca de 2 luni.

Vedeți ce farmec au colincțile? 
Păstrați-le cu scumpătate!

I. P. E.

O I I H <11.
Colo 'n jos pe șesurele 
Grea turmă de oi se vede, 
Da la ele oine șede?
Da vre-o opt păcurărași 
Numai unu-i străinei 
Și p'aoela mi-1 mânară 
Să întoroă oile.
Pănă oile ’ntorcea 
Ce-i șapte lege-i făcea. 
Când la ei că se’ntoroea 
Ei îl prind a-1 întreba: 
Frate, cum îți vrâi mdrtea 
Ori pușcat, ori săgetat, 
Ori oăpuțul jos luat?
— Nici pușoat, niol săgetat, 
Fără capul jos luat,
Și pe mine mă ’ngropațl
La strunguța oilor,
La jocuțul mieilor, 
Fluerașu meu cel drag
Mi-1 puneți, ortaci, la cap, 
Că vântul când va sufla 
Fluerul va fluera,

Oile vor înturna;
Oile cele cornute
Mândru m’or oânta pe munte,
Oile cele bălăi
Mândru m’or cânta pe văi,
Oile cele seine
Mândru m’or cânta pe mine!

(Din Hodna.)
*

Noi umblăm și colindăm 
Și colaci nu căpătăm.
Fost’am pe la curți domnescl
Și prin case boerascl, 
Der boerii nu-s acasă.
Boerii prin codru mare
Au eșit la venătore!
Tot vânară, ce vânară 
ț)i de vâră pănă ’n seră 
Și nimica nu aflară
Num’ un puia de căpridră.
Un boer oum îl vedea
Pușoa la ochifi o punea, 
Pușoa-i gata de-a pușoa 
Săgeta de-a săgeta!
Căpridr’ atunci grăia:

Ho, ho, ho, nu mă ’mpușca 
Nice nu mă săgeta,
Că eu un-s cine gândesol 
Și de oin’ mă socotesci, 
Că-s Iunu, Sânt-Ionu, 
Nănașul lui Dumnezeu, 
C’am botezat Fiiul său, 
Și el singur m’a trimis 
Ca să măsur pămentu 
Pământu cu d’âmbletu 
Și ceriu ou stângi nu !
Pe pământ să iasă stele! 
Pe cerii! să faoem nuele!

(Din Strâmba.)

Pe odsta lui Rusalim
Rumeidră ochii-s negri.

Grea turmă de oi îșl vin 
Rumenidră oohii-s negri

Da la oi oine-ml ședea? 
Constantin ou soru-sa. 
Constantin din graii! grăia 
Dă soră mai tare ’n oi 
Că veijl nori de ploiă-ml vin. 
— Ba (jo-aceia oă nu-s nori

X
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POVEȚE.

Cum se curăță rugina de pe cu
țite? Sera cuțitul ruginit se udă cu 
petroleu și în cealaltă cți dimineța 
se frecă bine cu cenușă arȚendă de 
cărbune de pdtră, orî de lemn.

♦

Cernela se pote păstra timp mai 
îndelungat fără ca să muceȚescă, 
decă se pun în ea câte-va picături 
de carbol.

♦

Fotografiile se pot curăți cu mieȚ 
de franselă (jimlă), frecându-se cu 
băgare de 'semă.

♦

Hârtia se pote scuti contra fo
cului, muindu-o mai de multe orî în- 
tr’o soluțiă tare de Alauni (pătră 
acră); hârtia astfel preparată n’o 
pote arde focul.

*
Pentru caii carî nu stau la pot

covit leacul cel mai bun și mai ief
tin este uleul de pătrunjel. Se tornă 
puțin uleu în palmă, se frecă și se 
dă calului se mirose, și numai decât 
scopul este ajuns.

Peiltrii-Ce trebue se dea Românul pită 
Țiganului.

Nu cred să fiă casă românescă — în
țeleg la sate — cât de ascunsă ori săracă, 
la care să nu se abată măcar de dece-orl 
într’un an când un Țigan, când altul, când 
doi-trei de-odată. Pun rămășag, că nu.

De unde și pentru-ce atâta dragoste 
față de noi, vom vede; destul că acest 
neam nu ne încunjură, nu ne ocolesce.

Vine cu norul, vine cu ploia, vine ață 
unul după altul, habar neavend de vreme 
și, dâcă ți-a călcat odată pragul, om să fi, 
să te vedl scăpat de el pănă nu ’i-ai dat 
bareml o scrija de pită.

Fără de asta ? — odată cu capul. Ba, 
dâcă nu te porțl sprintenel, prinde rădă
cini, se pune pe vatră ori șede pe fața 
oăsii și-ți începe la povești din lună și din 
sore, căci el tote le-a bătut.

Dâr apoi Țiganca? !... Aceea, aceea-i 
odată prooroc!... Dă-țl cu cărțile, dă-țl cu 
bobii, spune-țl de noroc, de dragoste, de 
câte și mai câte, al căror capăt tot-dâuna 
e.......o scrija de pită.

Dâcă și după acestea tot te mai arăți 
tare în fire, ți-se pune înainte, te caută 
drept în față cum ar voi să-ți dică: „der 
totuși trebue să-mi dai, că ești dator să 
mi-o dai44.

Așa-i. Noi Românii trebue să dăm Ți
ganilor pită, că le suntem datori cu ea. Dâr 
de unde și de când?... La acesta vrâu să 
răspund acuma. Cine-a asculta, a învăța; 
cine a durmi — cu somnul va fi.

pice, dâră, că în vremurile acelea, 
când Țiganul a avut pentru întâia-dată 
atingere cu Românul, și a vădut cum acesta 
se îndeletnicesce afară la câmp arând și 
sămănând, l’ar fi întrebat: „ce naiba faci, 
ho Române, de tai întâii! pământul tot 
scrijele, apoi îl măsuri încetinel și cumpă
nit din piciore, lovindu-1 din palmă tot 
mereu ou scii ce bobi mărunți în față, eră 
la urmă din nou te împaci cu el și-l nete- 
descl cu nu sciu ce?“

— „Ei! cumetre — dice Românul — 
trâbă mare-i asta, dâr trâbă bună; asta ne

; dă nouă pită. De n’am face așa, n’am mânca 
pită".

— „Dâr de-oiG face și eu așa — în
trebă Țiganul — și eu voiîi avă pită?44

— „De bună sâmă !“
Haida atunci Țiganul prinde halaripii 

la plug, ară, cumpără sămânță dela Român, 
— sâmănă făcând întocmai ca Românul.

La câte-va dile iese Românul afară, 
să vadă decă ’i-a răsărit la rând grâul, ori 
de a trebui să-l semene de-a doua-oră.

— „Unde mergi, Române?14 întrâbă 
Țiganul.

— „Merg să văd de mi-a răsărit grâul 
orî ba44.

— „Mă duc și eu44.
— „Vino44.
S’au dus.
Vreme umblase bună și s’a bucurat 

inima Românului văcjendu-șl grâul răsărit 
roșu frumos și des ca părul dela o periă.

Țiganul din a sa parte se mira, cum 
se face, că din bobii aceia mărunți și al- 
boi a dat afară covor verde.......

Colo de cu primăvâră âră se mai duce 
Românul cătră grâu; Țiganul după el.......

... .„De-acuma, — dice Românul, după 
ce a vădut, că sămănătura a eșit bine din 
iernă — numai să ne rugăm lui Dumnezeu 
de vreme bună și să-l grijim bine, că trag 
nădejde, să avem bucate din greu44.

Țiganul, audind de una ca aceea, că 
trebue să grijâscă bine de holdă, altă Ți se 
și mută cu cortul la marginea țarinei și se 
pune de pândă cu Ți cu nopte, nu cumva 
să cugete grâul una și să fugă.

Românul având daraverile lui, nu s’a 
mai dus cătră grâu pănă colo eând era să-l 
caute de copt. Când colo — vede pe Ți
gan la marginea grâului culcat pe un ră
zor cu sora v&ntulwi,*)  lângă el, acuși ridi- 
cându-șl capul să mai vadă ceva, acuși 
âră tupindu-se, ca grâul să nu bage semă, 
că el îl pândesce.

*) „Sora vântului" dice poporul de-aicl cătră 
bâta păstorescă.

— „Dâr tu ce faci pe-aicl, Țigane?44 
îl întrâbă Românul.

Da Țiganul cătră el: „taci... nu striga 
din gură, că ne ie sâmă și se duce; veȚi-1 
cum se tot gată?...44

Adia adecă o bâre de vânt și aceea, 
atingând grâul, grâul se legăna în valuri 
line, cât ți-se părea, că tot lanul ar fi în o 
mergere dre-care. Muncă deșârtă a fost 
totă stăruința Românului să-l desbete pe 
Țigan, că n’are să-i fugă grâul.

— „Ba are, Țău, vedl dâră, că acum 
e și gata de ducă44.

— „N’are, Țigane44.
— «Apoi decă n’are și dumneata te 

țîni mai oeâș — dă-ml o pită pe el, apoi 
ți-1 străjuesce și ți-1 grijesce, că eu soiu, 
că nu mai stau lângă el de astădl înainte44...

Ge mai avea să sgrămușdâscă Româ
nul ?! vorba ceea: cu prostul să n’ai nici 
în clin, nici în mânecă.

I-a făgăduit pita și a fost gata pacea.
Dâr ce, că nu avea copt și n’a putut 

să dâe Țiganului decât numai o jumătate.
— „Nu face nimica — (fio© Țiganul

— afla-oiu eu cealaltă la dumneata, că mai 
vedâ-ne-om noi44.......

.......înțelegeți acuma pentru ce-1 caută 
atât de des Țiganul pe Român și pentru- 
ce trebue Românul să dâe Țiganului pită!! 
Că vedeți, când au făcut ei pacea, în loc 
de-o pită Românul ’i-a dat numai o jumă
tate, rămânând cu cealaltă dator. Țiganul 
dincolo ține minte la dătoriă și vine în 
totă Țiua după părtița lui, că are drept 
la ea.

Atunci cjice, că ar fi și gătat Țiganii 
cu plugăritul.

(Audită. în Farnaș).
Koevari.

G u m e.
Fericire vecinică: Maria: „ Spu

ne-mi F16re, ce faci, de tu tot-deuna 
trăescl în așa fericire cu bărbatul 
teu ?“

— Fibre a: „Eu ți-oi spune, 
lucrul este fbrte ușor. Eu în fiă-care 
Ți rup câte-un nasture pe sub as
cuns de pe hainele bărbatu-meu, și 
de-6rece el nu și-i scie cose, vede, 
că eu îi sunt neîncunjurat de*  lipsă 
și așa trăim fericit!...44

MULTE ȘI DE TOATE.
Unde se află bunicele cele mai tinere 

din lume?

In Delavare, Statele Unite Nord ame
ricane, este o femeiă din vița Negrilor cu 
numele Clarissa Iackson, care acum e nu
mai de 35 de ani și deja este bunică încă 
de când era de 25 de ani. Clarissa se mă
rita când era de 11 ani și după un an avu 
o fată. Fata acesta, când a fost de 12 ani, 
se mărita și la anul deveni și ea mamă.

O altă femee tot dintre Negri, care 
în 1888 locuia în Chapel Hill (America) în 
acel an căpăta un premiu ca cea mai tî- 
nără bunică din întregă lumea. Pe când 
femeia acâsta era de 28 ani era deja bunică.

Mrs. Smith din California, după cu 
scrie o foie de acolo, când era de 32 c 
ani era bunică, âr când ajunse la 48 c 
ani deja era străbună.

Dâr nu trebue să căutăm în țări as, 
depărtate după bunicile cele mai tineri 
căci astfel de esemple avem și aici la no 
Așa de esemplu, împărătâsa Austriei ei 
deja bună la vârsta de 36 ani, Regina Ar 
gliei, Victoria, în etate de 40 de ani d 
asemenea era bunică, âr princesa de Wale 
în etate de 45 de ani deveni bunică.

*
Etatea arborilor.

Cercetările silvice au dovedit că ar 
borii ce cresc în Europa trăesc, cea ma 
mare parte sute de ani, âr unii ajung i 
trece de o miie. Specialiștii indică urmă' 
torul număr de ani la care ajung arborii 
Bradul 425, Moliftul 275, Fagul 245, Plo
pul 210, Mesteacănul 200, Frasinul 170 
Arinul 145, Ulmul 130. Inima stejarului 
începe a putreȚi numai după 300 de ani, 
âr la 410 cade prada timpului, totuși se 
cunosc cașuri în cari trece de 600 de ani.

In Calaveras (America de sud) s’a 
tăiat un Washingtonia gi.ganiea a cărui coje 
arată că arborele trăesce 3000 de ani, era înalt 
de 118 metri și la basă avea un diametru 
de 10 metri.

In Arcadia (Grecia) este un Platan 
pe care îl descrie Pausanias în secolul al 
2-lea un Chiparos din Pavia să fi fost con
timporanul lui Iuliu Oesar, âr un stejar din 
pădurea Needvood (Anglia) la 1822, avea 
etatea de 600 ani, fiind încă robust și care 
aȚl încă tot stejar e. Marele botanist de 
Condolle aprecia etatea unui Taxus din 
Braburn (Anglia) la 3000 de ani.

Istoriograful englez Evelyne amintesce 
în secolul al 17-lea despre un teii! din îm
prejurimile orașului Neustadt (Germania),, 
care pe atunci încă trecuse de 1000 de ani.. 
Bătrânul trandafir sălbatic din Hildshem e 
cunoscut ca cel mai vechili din lume. Se 
Țice că l’ar fi plantat Carol cel Mare, în 
amintirea trimișilor Califului Harun al Ra- 
șid. La 818 fiul lui Carol cel Mare, Ludo
vic cel blând a zidit o capelă al cărui al
tar era pus pe rădăcina acestui trandafir- 
Tulpina sa are un diametru de 16 centi
metri și o înălțime de 8‘/2 metri, una din 
ramurile sale acopere o suprafață de 11 
metri pătrațl dintr’un zid al Capelei și as
tăzi încă acest veteran al trandafirilor face 
mii și mii de fiori.

In provincia Olandeză, Limburg, e un 
teii! de 6 metri în circonferență și tradiția- 
spune că, ar fi fost plantat de legionari 
Romani. In 1868 un uragan i-a stricat mai 
multe ramuri din cari s’au încărcat 6 că
ruțe. Mai târdiii a fost apropo distrus de 
un foc, el însă s’a regenerat și trăesce încă,, 
umbrind o mare suprafață.

In timpul mai vechii! era obiceiii a 
se însemna hotarul proprietăților, plantând 
arbori. Intr’o hartă făcută în anul 1135 e 
însemnat un castan care, acll, încă arată 
hotarul ținutului Torworth (Anglia).

Că Țo-aceia-s pețitori,
Vin la mine,
Cer pe tine
Da nu soiu date-oifl ori ba 
Ori lăsate-oiă aoolea,
Că lângă tine 
Cer mult bine, 
Că-mi cer Liul
Cu Sibiiul;
Lângă tine tot mai cer
Șâpte buțl
Cu bani bătuți;
Lângă tine tot mai cer 
Șâpte sute de oi șute
Și p’atâtea de cornute; 
Lângă aceste tot mai cer 
Un pluguț ou șese boi 
Șr-un pogăniciu, măcar doi... 
Tu frate oă nu mi-i da 
Tu frate că mi-i lăsa 
Păn’ el frate că n’a faoe 
Pod d’aramă pe sub vamă 
Pod d’argint pe sub pământ...
Să fi gazdă veselâsă 
D’astă colindă frumosă,

Nascerea lui Christos 
Să vă fie de folos!

(Din Beteag.)
*

Pori d’albe s’au revărsat,
Coooș galbin a cântat,
Și-a cântat pân’ s’arătat
Sore mândru luminat.
Cu trei raȚe luminate
In trei loourl așeȚate;
Una iu naltul oeriului,
De-a dirâpta tatălui,
Și de-a stânga fiiului
Și de-asupra duhului!
Alta ’n șesul câmpului
In cornele plugului;
Er a treia-a răsărit
Și a treia s’a oprit:
Sus îu vârful munților
In staurul sterpelor,
In mijlooul mieilor
In stânga mulgănlor
Și ’n Iruntea miorilor.
S’a oprit la casa ta,
Boer mare, dumniatal

Gazdă să te’nveselesol
Și la mulțl ani să trăesol 
Să trăesol să dobândesol
Tot bmele ce-1 dorescl, 
Șl binele cel mai mare 
Carele sfârșit nu are !

(Din Giurgesd.)
*

Soolă, sodlă Domnul bun
Domnului D6mne!

Că nu-i vremea de-a durmi,
Ci-i vremea de-a împodobi,
Că cocoșii au cântat, 
Zori d’albe s’au revărsat, 
Porumbeii au sburat.
Sus mai sus oă se ’nvolbară
Jos mai jos că s’alinară
Jos în vadul lui Iordan, 
Luară-apșoră ’n gurișâră 
Și se deder de-a ebura...
Sus mai sus oă se ’nvolbară,
Jos mai jos că se lăsară.
Jos pe curtea cest’ Domn bun 
Apșbra că-o țipa
Frumos ourtea i-o spăla

Gonțiș6ra-o slobozea
Frumos curtea sdrunoine
Domnu din cas’auȚia,
Și afară că eșia
Și din gură-așa grăia:
Mititei colindători,
Nu grăbirețl să intrațl,
C'am fii miol, nepotnenițl, 
Fete mari îs nesculate 
Curțile-s nemăturate.
Să se Boole fetele
Să măture curțile
Cu oornul cătrințelor,
Cu vârful cosițelor,
Si treoețl îu cea grădină
Și luațl toți fiori în mână
Și mulați în cea fântână,
Și venițl înrăurâud 
lnrăurând și ’mpreunând
Și veniți-ml colindând 
Sânta Nascere vestind.
Și o nchinăm nu sănătate 
Pe la gazde pe la tote.

(Din Valea Hațegului.)
*
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Ori cât de neînsemnată e etatea omu- 
ui în comparație cu aceia a acestor mar- 
orl muți ai secolilor, totuși natura nu le-a 
lat altă destinație arborilor decât de-a 
iervi pe om. (rtLib.u‘)

Calendarul septemânel.
DECEMVRE. are 31 ^ile. ANDREA.

filele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

)um. 
uimi 
Herțl 
Her. 
Toi 
Pin. 
Jâm.

15 M. Eleuter
16 Păr. Ageu
17 Păr. Dăm'lă
18 M. Sevastian
19 Sf. Bonifațiu
20 Mart. Ignațiu
21 S. m. Iuliana

27 Ev. loan
28 Prunoii nevin.
29 Toma și David
30 Anisia
31 Silvestru

1 Ian. 1897 a. n.
2 Macariu

Renta de argint austr..............101.40
Renta de aur austr...................123,50
Losurî din 1860 ........................ 143.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 932.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 408.—
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 372.—
Napoleondorî..................... 9.53
Mărci imperiale germane . . , 58.90
London vista . ............................... 119.95
Paris vista......................... 47.5272
Rente de oordne austr. 4%. . • 100.80
Note italiene..................... 45.35

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Decemvre 1896.

Banonote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50
A.rgint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Ou tap. 9.53 Vend. 9.54
Galbeni Cnmp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesei Cump. 126-- Vend. < ““
Mărol germane Cump. 38.30 Vend.
Lire turoesoi Cump. 10.70 Vend. —.—
Serie, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Er. Aurel ESureșiaraas.
Reiactor responsabil: Oregoriu HHaîor

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 24 Decemvre n. 1896.

S ă m I n { e

Grâu Bănățenesc 
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu

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

Semințe vechi 
ori nouă

Săcară
Orz
Orz
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

pană

8.46
8.50
8.45
8.45
8.55

Prețul por
100 ehilo^î.

Prețul per
100 ohilgz.

dela | până

8.40
8.45
8.40
8.40 
i.50

aoiul

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altU soiu

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

Cnrsul 3a bursa tfisi Igiena.

Pfoductcdiv. lâoiui
(Jurau!

dela până

Ssm. de trif. Luțernă ungur. 46.— 52—

Oleu de rap.

transilvană 
bănățână 
ro^ia 
rannat duplu

35Z 38—

Oleu de in _ t _ -- . —
a Uns. de porc dela Pesta 54— 54.50

D dela țâră — —.—
Slănină avântată 49.— 49.50

3 
o
o

afumată 55— 56—
Seu 
Prune din Bosnia în buțl 17— 17/0

•—< din Serbia în saci 16.75 17.25
O Lictar slavon nou 19.50 19—p<

Nuci
bănățenesc 
din Ungaria

©
D-i

Gogoși
H 

Miere

ungurescl 
serbescl 
brută

Ceară 
Spirt

îî

galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt 1 i 1 

1

1 1 1 
1 1 

1 
1 

1

1 i 
1 

1

Din 24 Decemvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.26
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 122.90
Impr. o&il. fer. ung. în argint 4y20/0 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.40
Imprum. ung. cu premii .... 150.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.35

din 24 Decemvre n. 1896.

B ursa de Bu&urescT

Valori D
o

bâ
nd

a, Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.- Oct. 101 3/fl
Renta amortisabilă .... 5% n m 1C0—

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/0 lau.-lnl. 100. V,
„ „ din 1893 5% 100?/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5'7o Apr.-Oct. 96—
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. <7o lan.-lnlie 88.*/ s
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o >1 n 83?/,
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4%

4°o
n „ 88.7,

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 h n 88?/,
„ ,, fim. de 120 iul. 1894 47n 88 7<
„ „ (Im. de 90 roii. 1896 4°/o 86-74

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai-Nov. 1017,
Oblig. Oasei Pensiunilor ir. 300 10 n n 294.—
Oblig, comunei Bucuresci 1883 5“/» lan.-lnl. 96.i/8

„ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov.
„ „ „din 1888 5“/o Iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 85 74

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lau.-lulie 93 -
„ „ urbane Bucuresci 67o n » —
JJ » » » 57o n 95.7,
,, ,, ,, Iași . . '7o d n 91-7»

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o
V. N

a n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86— 500 într. v. 1875
Banca agricolă......................... bOO 150 v. 227.-
Dacia-Komâmia uit. div. 36 le; 200 într. v. 454.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 486.-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 310.- -
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 209. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria"4 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 115—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ x, „ „ 2 em. u. d. 0 lOOl. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei aOG —
„ Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 n/' ?} n
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

2CX v
--

Tot umbla se preuțnbla,
Corinde-ml, Ddmne corinde!

Maioa sfântă tot umbla
Pe drumuri nebătuoite
Priu țarini tot aurite 
Unde looul eâ-1 găs63că 
■Ca pe Fiiul sfânt sâ-1 nască.
Și-n mijlocul drumului
La trupina plopului 
Se puse se odihnesoă 
Și pe Fiiul sfânt să-l nască. 
Nu se putu odihni 
De sunetele frunți!
Maica rău s'a supărat 
Și pe plop l’a blăstămat: 
Fire-ai plop afurisit 
.Și de mine urgisit;
De mine, de Dumnezeu, 
Mai tare de Fiiul meu, 
Frun<ja-n tine să nu stea 
Nice cjbia, nici noptea, 

Nici cu vent 
Nici fără vent!

Și maica 6r s’a luat 
.Și drumul și-l’a urmat

SCOMPTUB1:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67o Petersburg . . 4*/ 27o
Casa de Depuneri \’/2 î°/o

Berlin .... 57o
Londra .... Belgia .... B7n
Viena..................... 4— Elveția .... 47

Cursul losurilcr private
din 24 Decemvre 1896

oump. vmde.
Basilica 6.80 7.20
Credit .... 200— 202—
Clary 40 fi. m. c. 57.— 53—
Navig. pe Dunăre , 136.— 140—
Insbruck .... 27.75 28.75
Krakau .... 27.80 28.30
Laibach .... 22.75 23.75
Buda .... 59.25 60—
Palfiy .... 571— 58—
Crucea roșie austr. 18— 19.—

dto ung. . 9.80 10.50
dto ital. —.— —

Rudolf .... 22.50 24—
Salm .... 70.50 71—
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau .... 44.— 46—
Trieitine 47q7i 100 c. 146— 150—

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

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4°/0 18.50 19/0

Nr. 18228—1896

Publicațiune.
Luni în 28 Decemvre a. c. îna

inte de prânz la 10 6re se va ține 
Ia 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.

Reflectanții au de a-șî ascerne 
ofertele scripturistice proveflute cu 
timbrul recerut și cu vadiul de 10% 
din suma anuală de arendă oferată 
cel: mult până la 10 ore înainte de 
prânz â amintitei cțH© la oficiul oră
șenesc economic, unde se pot tot
deodată și vedea în decursul drelor 
oficidse și condițiunile de ardndă.

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

înainte de licitațiunea verbală 
este de a se depune un vadiu de 10 
% 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 sâu 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 judecătorâs- 
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 următbrele:

1) In valea cetăței 67 jugere 
1501 stânjini patrațl.

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

3) Hotarul boilor 328 jugere 28 
stânjini patrațl, din cari în partea 
de cătră Rogdze 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, pană 
la locul tragerei la ținta, în câmpul 
Christianului, 41 jugere 573 stânjini 
pătrați.

5) Lângă fabrica Dr. Ferd. Otro- 
ban 27 jugere 1525 stânjini pătrați.

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

7) Id dărătul oborului — 917 
stânjini pătrați.

8) Locul pentru cimiterul cen
tral 25 jugere.

Brașov, 12 Decemvre 1896.
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Păduri de vânzare.
Biserica Sf. Nicolae din Brașov 

pune în esploatare și prin ur
mare în vân4are 261.55 hecta
re pădure de stejar la moșia Sudiții 
și 117.9 hectare pădure de stejar la 
moșia M e t e 1 e u, ambele în jude
țul Buzâu (România).

Ofertele însoțite cu vadiu de 5 
% 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- 
dițiuuile mai de-aprbpe de esploata
re și vân4are.

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

președinte. secretar.

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

Remontoir-nikel fl. 3.50; 
Remontoir-argint 80('/I00n fi. 6 ; 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri fi. 10, cu 16 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 

. ton £L. 12. Deșteptător (wek- 
ker) mers de anker străluci

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

Eug. Karecker Uhrenfabrik, 
94. Bt-egeiaz am Bodensee. 
EW' Garanție de doi am.

111,8—12.

Pe cărări nebătucite 
Prin țarini tot aurite 1 
Căta looul să-l găsescă 
Unde Fiiul sfânt să-l nască. 
La stâna păstorilor 
La staurul oilor 
Se puse să odihnăsoă 
Ga pa Fiiul sfânt să nască 
Nu se putn odihni 
De sbieratul oilor 
De săritul mieilor 
Ea tare s’a supărat 
Oile lea blăstămat: 
Fire-ațI voi oi blăstămate 
De mine, de Dumnedsu, 
Mai tare de Fiiul meu ; 
Voi de orl-oe rău veți da, 
Voi să nu puteți sbiera, 
Lâna pe voi să nu stee 
In tot anul să v’o iee, 
Mielul de sub voi să piee. 
Și maica că s’a luat 
Și drumul și-l’a urmat.
Și maioa s’a așecjat 
La staurul domnilor

La ieslele cailor
Când Fiiul sfânt îl născea
Caii Serele rodea
Din pioidre tropotea,
Maioa sfânt’ așa (jiosa:
Fire-ațI cai afurisiți
De mine, de Dumnezeu
Și de sfânt Fiiuțu meu,
Voi să nu mai aveți saț
Pănă-n 4lua de Ispas
Și-atunoea vreme d'un ceas.
Și maioa âr a pornit .
Și pe drum ea s’a oprit
La ieslele boilor.

Când Fiiul sfânt se născea
Boii bine-1 d’aburia
Maioa sfântă-așa cea :
Fire-ațI voi boi alduițl
De mine, de Dumnecleu,
Și de sfânt Fiiuțui meu;
Intru’un oeas să vă hrăniți,
Și-n unul să hodiniți 1

(din Strâmba.)

m.

»

ce

Tipografia de Typuri 
Cauciuc orig. American cum și 
Stampiglii și sigile comandați di
rect la fabricant

SLVA f 9 VA «KftW «-> v,

J. u. E W • 1ST

cadouri de anul

Stampiglien- und Typen-Fabrik 
Wien, Stadt, Adlergasse 14.

Tipografia de Typurî cu uten- 
siliile pentru tipărituri se potri
vește și pentru 
nou.

80 TypurI fl. 1.20
100 „ „ 2.50
315 „ „ 3.75

Perinițe cu vopseli mărimea:
6 X 4—30 cr. 9'/, X 5—40 cr.

11 X 7—60 cr. 16 X 8—90 cr. ți 
nu convine se primesce retour.

Prețurile en gros gratis și franco.

Se caută, ageuți. S
1128,8-10

m. 130 TypurI fl, 2.— 
n 225 „ ,, 8.— 
,, 890 „ „ 4.50
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O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la conturbari 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și aie organelor respira- 
tdre etc.

MT Bopvhz de primuS
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—-va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în IBrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sițiâin, SigWșora și în AUha-Jnlia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în CSîbJ: la Segesvăry es tărsai, în Sfceva: la Balog Gyula, 
în Oveștie: la Nemeth Jânos.

Cu tâtă stima:
Adminisirațmnea isvorului 

„M 21 T I fit B A.“ 
tosef o-"^”ozea-"Z", 

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

gratalc și
pentE'u

r.

ft
■f

Mijloculii celă mai bunii și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
loru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulH șl plăcutulti

„Dr»a Boss’s
Acesta balsamd preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca fârte folosiotrd în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenitii acesta balsamU acum una singura și dovedita medi
camentă de casă, poporal*'.

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

FIȚI ATENȚÎ!!!
Spre a evita înșelătorii, faca pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălitu în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

A’

Q8

$

©

O

‘W

întemeiată 
la 1887. „VICTORIA", întemeiată 

la 1887.

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

Capital de acții II. S30.000. Fond de reservă fl. flfl.OOfl.
Depuneri fl. 000.000. Circulația anuală fl. 12,000.000. 

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

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pănă 
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,20—*

sol v esce insti-

la fl. 1000 se res- 
a b d i c e r e.

Directiunea institutului.
■ ML

Prafnrile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile numai, decă liăeare cutiă este proveațută eu marea de /(■>• 

ajjerare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa. W
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- W 

tăților celor mai cerbicâse la stomach și pântece, în contra cârceilor și. acrelei la sto- AV 
\ mstipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și X 

a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce
mach, coi
a celor mai
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a.

Falsifcațiile se vor urmări pe cale judecăwrescă.

FEPasasb^asnmtwein și sare a lui
nnm'jii dăcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

VUIiltWllU iiuilldi, plumbul lui-A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticie-originale plumbate 90 cr.

X
£

V.

i'

sie guwă-Sallicyl a im
(Pe basa de natron Acid-saliciiicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțî, asigureză acestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provedute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

X
M
X
M

m
Aa

Trimiterea principală prin 

Farmacistul A. MOLI,
d. și r. furuisor al curții imperiale Viena, Tnchlanben 9

Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.
La deposite să se cără anumit preparatele provădute cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov: la d-nii f , ____ ___ ,

Ed. Kugler, engros la. D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartlcr, Fritz 
Geisberger. 0-54.

de X 
farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

' 1 ‘ A “----—- -r-x-*-  o- Q
X 

■NOOO©eOetGtXXXXSOI3€»OKXMXMXXXXXXXKX>
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Harea baoerată!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europ6n și 

marea fabrică de argintăria s’a vecjit necesitată să dăruiasoâ întregul ei 
deposit in sohimbul unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternioit să îndeplinesc aoest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sftrao, următurele 
, obiecte pentru mioa sumă de fl. 6.60 și adecă:

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
v eritabil să pdte procura numai în 

ZDepositvLlnA prizicipal-iâ. etl-u. producetorixlixi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3. 
In Budapesta: la farmacia I. von Tbrok.

J

Tbte farmaciile din Brasovu, precum și t6te farmaciile mai marl din monar
ch» Austro-ungară au deposită’ din acestă balsamă de vieță.

Totîi de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(HPragfer ’CTxii'o-ersa.l-IZa.vi.ssa.lToe)

unu medicamenta sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.

Acest» se întrebuințeză cu 6uccesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasitnea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumdrea glandulelom li nfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 

puroiu, absdrbe buba și

puroiu, carbuncule; copturi la un;

întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore â 25 și 35 cr.

Fiți ateuti!•> ,
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imi- 

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

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

Balsam pentru aud.
(G-ehor-Ealsam)

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

vis!
Prenumerațiunilo la Gazeta Transilvaniei se poftă face și reîno 

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

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

ămurit și ș-5 arate și posta ultimă. AMllistraț. „Gaz. T»S.“

Bn triinit
cuțite fine de masă cu lamă 

veritabilă eDglesă, 
furculițe de argint patent ame

rican dinlr’o bucată, 
linguri de argint patent ame

rican,
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent american, 
T6te cele 44 de obiecte sus

1

2

6
2
1
1

lingură ae argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cesol Victoria englezesoî, 
candelabre de masă, 
strecurăiore pentru c6iă, 
zaharniță,

Si

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

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care îșl păstrdză colb- 
rea argintului 25 de ani, despre oeea ce se garantezi

Cea mai bună dovadă, că acest inserat sili e șarBataufii, 
mă simt îndatorat în public, că ori cine, căruia uu-i convine marfa 
îi trimit bunii înapoi, nimenea însă să nu trăoă cu vederea ooasm- 
nea aeă<ta favorabilă, de ași procura aeăstA garnitură pompdsă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentru 

âe fi iad m,

dar de nuntă și în ori ce gospodăriă.
Sâepou Eiiiiiiai Ba A. HIBSCHBERG-s 

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

WIEN, II., Heinbrandtfstrasse lO/b. 
Se trimite numai cu rambursă poștală său ou trimiterea sumei Înainte.

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

Estras din*  scrisorile de reeunoscință.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea ga-niturei, și să’ml mai tri

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

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

Cu garnitura sunt fdrte mulțumit. V6 rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyări născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri. Baron lulius Nyări.

j Telephon, Nr. 7114.
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Tinaorafia A. Muresianu. Brașov.


