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INSERATE ae prime9c la Adml- 
Jiîstrațluna în Brașovu și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurî: 

în Viena: X Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afosse, A. OppeWtS 
Nachfolger; Anton Oppeiik , J, 
Danncbcr, în Budapesta : A. 7. 
Guldbergcrg, Eckstein Bornat; în 
Bueuresoî: Agence Havas, Suc- 
oursale do Ronmunie; în Hom
burg: Karolyi <fc Liebmann.

Prețulu Inserțiunlloru: o seria 
garmond po « colină 6 or. și 
80 or. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări mai deso după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a B-a o 
șerifi. 10 or. s6u 30 bani.

„Gazeta-* iese in flfi-care fii.
ADcnameatE jmîib Austro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fl., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoâ 2 fl. pe and.

Pentin România si străinătate:
Pe unu anu 40 franci, pe g6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Be prenumără la t6ie oflcielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aoleotorl.
Ahpaamentnlu pentru Braserii 

a administrafiune, piața -aura, 
Târgulă Inului Nr. 8G etugiulfi 
I.: pe unu anu 10 fl., pe găse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu du suin în oasă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni fi fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplaru 6 or. v. a. 
său In bani. Atâtu abonamen
tele cătu și inaerțiunile suntu 

. a se plăti înainte.

B. 74,-Anulu LVII! Brașovu, Duminecă, 2 (14) Aprilie 1895.

Din causa sflntelorft sărbători diarulu au 
va apără pănă Mercuri săra.

învierea.
Brașovu, 1 Aprilie v. 1895.

La 1881, în ajunulă mar ei con- 
ferențe naționale, care a proclamații 
unirea și legătura frățâsca între toți 
Românii din Transilvania, Bânată 
și Țâra ungurâscă sub unulu și ace
lași stâgu naționalii, „Gazeta Tran- 
silvaniei“ scria în articululu ei de 
Pasc!:

„A sositîi timpulu, ca să nu mai 
căutămă racfiimu și scăpare afară de 
noi! Nu diplomatisarea, nu intrarea 
seu ne intrarea în dieta ungurâscă 
ne va pute scăpa astăcfii naționali
tatea din pericululă, ce-o amenință. 
Numai în noi, în forțele nâstre na
ționale mai este scăpare pentru vii
torii. Acestea se le unimă și se le 
disciplinămu. Etă problema de că
petenia, ce ni-se impune în momen
tele grave actuale; dela deslegarea 
ei atârna viitorulă nostru!

„Contrarii ne tragă de mâneci 
și ne invită pe ’ntrecute se ne du- 
cemă la masa libertății unguresc!. 
Credeți, că ei voescă se fiă în vii
torii mai drepți față cu naționalitatea 
nostră? Și la din contră, ce scopă 
potu ave, dâcă nu ca se rumpă le
găturile frăției nâstre, cum eficea 
fericitulu Bărnuțu, spre a ne putâ 
apoi întrebuința cu atâtu mai ușorii 
ca codoriște la toporulu maghiaris
mului ?“

S’au împlinită de-atunci patru
sprezece ani, — ani grei și viforoși 
pentru poporală română. Din Pascî 
în Pasci n’amă avută se înregistrămă 
decâtă numai nouă loviri, nouă duș
mănii îndreptate în contra națiunei 
nâstre.

Când ne-au văcfiută pe toți uniți 
într’o falangă puternică, hotărîți se 
luptămă împreună umeiu la umără 
pentru învingerea stâgului limbei și 
naționalității nostre, care ni-a ră
masă dela înaintașii noștri găurită 

de glonțe și sferticată de vitejiile 
timpuriloră, dâr încă neînfrântă, ne- 
umilitu și nepătată, atunci contrarii 
noștri seculari s’au înspăimântată; 
nu s’au mai gândită cji și nâpte, de- 
câtă cum se iacă și cum se drâgă, 
ca se nu lase se se închege șirurile 
nostre.

Guvernulă Tisza, pe-atunci atot
puternică, neliniștită de noua ati
tudine energică și solidară a Româ- 
niloră, se încercă se pună stavilă 
mișcărei, adresându-se la archierei, 
ca s’o potolâscă ei. Dâr încercările, 
ce s’au făcută, nu numai că au ră
masă fără resultată, dâr au produsă 
chiar ună efectă contrară intențiunei 
ministrului-președinte. Atunci Tisza 
Kalman, — care, deși se fălea că 
va „sdrobi11 naționalitățile, totuși 
era ceva mai precaută în urmărirea 
loră, decâtă urmașii săi, — s’a ho- 
tărîtă să începă gona în stilă mare 
în contra așa dișiloră agitatori, adecă 
a aderenții oră programului nostru 
națională dela 1881, care era lui și 
tuturoră Maghiariloră ună ghimpe 
în ochiu. Aceste prigoniri se înce
pură la 1883 și luară în fiă-care ană 
următoră ună caracteră totă mai 
ascuțită.

Tisza Kalman avea ună cola- 
boratoră neobosită și dibaciu în a 
născoci totă felulă de mijlâce, de-a 
ne încurca, împedeca și urmări în- 
nainte de tâte pe terenulă culturei 
nostre naționale, a șcâleloră nostre. 
Acesta era vestitulă Trefort. Pentru 
ca să pbtă realisa planurile sale de 
maghiarisarea învățământului publică 
lui îi venia tocmai bine gona în 
contra „agitațiune?*  și a „agitatori- 
loră“ români. Elă începu să bănu- 
escă pe dascălii noștri și preoțimea, 
care dirigea scâlele, și merse pănă 
a persecuta și pe școlari, pentru 
colorile și insemnele și pentru cân
tecele „contrare statului'1, ce de-o- 
dată le descoperise în tote părțile.

Pasă de pasă cu acțiunea în 
contra șcâleloră nâstre, mergea ac

țiunea în contra pressei române și 
a bărbațiloră noștri preoți și mireni, 
cari aderau pe față la programulă 
română națională.

Se pomi în contra nostră miș
carea socială a maghiarimei șovi- 
niste; se înființară „Kulturegylev
urile și se dădu avântă proceseloră 
de pressă în contra cjiareloru nâstre 
naționale, pe cari junimea maghiară 
le arsese, la 1884, în pieța Clușiului, 
— âr paralelă cu acesta se făuriau 
la guvernă legile și ordinațiunile 
ministeriale, cari avură de scopă 
completarea rețelei de maghiarisare.

In fața acestei lucrări de sub
minare sistematică, ceea ce se lu
cra din partea nostră pentru unirea 
și disciplinarea forțeloră nâstre na
ționale eraneîndestulitor; vedeam că, 
năvala dușmanului egrea și se lățise și 
nutrise în sînul poporului nostru idea, 
că din acâstă situațiune dificilă ne 
va pute scăpa numai și numai Me- 
morandulă la corână.

Astăcji, trei ani după ducerea 
Memorandului la Viena, suntemă mai 
bogațl cu o esperiență și credemă, 
că nu va mai fi nici unulă între noi, 
care judecândă cu mintea sănătosă 
să du recundscă, că numai în noi și 
în foițele nâstre naționale mai este 
scăpare pentru viitoră.

Aceste forțe a le aduna, a-le 
uni și a-le disciplina a rămasă dâră 
și astăcți, după 14 ani, problema de 
căpeteniă a luptei nâstre pentru 
esistența națională.

Ce-amă esperiată în acești trei 
ani din urmă dela dușmanii noștri 
este o învățătură neprețuită pentru 
noi. N’avemă, decâtă să ne folosimă 
de ea pentru ca să ajungemă la țînta, 
pentru a căreia nimicire au lucrată 
și lucră autagoniștii noștri naționali: 
închegarea forțeloră nâstre naționale.

Acâsta însă se pâte face numai 
cu bună înțelegere, iubire și cu cre
dință împrumutată. Der este de lipsă 
și multă prevedere și hărniciă, căci 
cjicea Fabriciu în senatulă romană: 

Când marea e lină și cerulă e se
nină, pote și ună copilă să mânue 
cârma corăbiei; der când valurile 
se ridică spumegândă, când furtuna 
se descarcă din nori și vijelia stă 
să-o răstorne: atunci este lipsă de 
cei mai harnici cârmaci, probați și 
esperiațî.

Ca să se împlinâscă așa-dâră do
rința străbuniloru noștri și stâgulă, 
ce ni-l’au ereejită, să rămână neîn
frântă, neumilită și nepătată, și să ne 
ducă la învingere în aceste vremuri 
furtunâse pentru națiunea nâstră, tre- 
bue, ca Românii să se grupeze în ju- 
rulă bărbațiloră noștri celoră mai 
harnici și mai cinstiți; trebue se 
înceteze odată micele passiunî și 
invidii, ce ne desbină și ne încurcă, 
și cu toții în iubire și în bună în
țelegere, cu credință și cu devota- 
mentă pentru causă să scăpămă 
naia nâBtră națională de peire.

In momentulă, când se va rea
lisa acâsta și ne vomă presenta 
înaintea contrariloră noștri și a lu- 
mei întregi ca ună poporă consciu 
de forțele sale, dușmanii noștri se 
voră convinge, că nu mai potu 
rumpe legăturile frăției nâstre și 
causa nâstră va fi câștigată. Atunci 
va sosi și pentru multă cercatulă 
nostru poporă cjiua învierei!

CRONICA POLITICĂ.
In ministerul de interne ungar se lucră 

cu mare „sirguință“ la punerea în viâță a 
matriculeloiTi de statu. Deja s’au statoritti 
pentru cele mai multe comitate cercurile 
matriculare și reședințele acestora. Pănă la 
finea lunei Aprilie va fi finită partea în- 
tâiu a lucrăiiiorO, după cum c|ice „Budap. 
Hirlapu, și apoi se va începe la a dâua 
parte, adecă la numirea personelorti, că
rora să li-se încredințeze conducerea matri- 
culeloră. Deja pănă acum si-a începută în 
acestă direoțiune aotivitatea sa — protec- 
țiîtnea. Mai alesă se sbuoiumă favorițl de 
ai mamelucilorfl după posturile de inspeo- 
torî matricularl, oari aduofi și pițule. Nu- 
mărcla acestora va fi de 20, și în privința 
rangului ei vorfi sta în clasa Vil-a și a 
VIII-a sistemisate pentru lefuri. Afară de 
acesta voră trage și diurne și bani de că
lătoria. — Plătesce țeră!

FOILETONUL^ „GAZ. TRANSA

Suum cmque.
(0 lămurire, asupra presentărei lui lancu 

înaintea Majeslății Sale în 1852).

Ca să se lămurâscă și facă de
plină lumină cu privire la cele scri
se de „Kolozsvâr11 (fâiă guvernamen
tală) din Clușiu asupra și contra lui 
lancu sub titlulă „a bandita vezer“ 
(„conducătorulă de bandiți), mă simtă 
datoră — ca contimporană și com
plice a fapteloră săvârșite de lancu 
— se descoperă și să pună la sufle- 
tulă celoră ce însățoșâză după ade- 
veră și dreptate, următârele:

E dreptă, că lancu, eu și alții, 
îndată după sugrumarea rebeliunei 
maghiare de trupele rusesc!, în scur- 
tulă timpă de 2 luni — ceea-ce nu 
prea arată nici tactică genială, nici 
curagiu și vitejiă așa mare, după 
cum voră să-și revindece acum Ma
ghiarii — amu fostă persecutați. Așa 
lancu, fiindu într’o cji de târgă la 
Baia-de-Crișă, îlă prinseră și aresta
ră, și dâcă nu săria poporală venită 

la târgă, ca să-lă scâtă cu puterea 
din mânile soldațiloru (pe atunci 
nu erau gendarml), pote o păția și 
elă ca Horia, pentru-că adversarii 
noștri seculari Maghiarii și Sașii, în
grijiseră în tâte părțile pănă susă 
la Viena, ca noi să fimă descriși și 
arătați, ca bandiți, incendiari, răpi
tori etc. Tâte acestea străbătuseră 
pănă la urechile tînărului împărată 
— ș’apoi sciută este, că cei mai 
mari suntă tot-dâuna âmenil primei 
informațiuni.

Nu pâte fi deci mirare, că în 
curândă cele întâmplate cu Ian- 
cu, se repețiră și cu mine. Atâtă 
numai, că acum âmenil regimului 
învățaseră și se convinseră, că Ro
mânii nu suntă așa de lași, cum se 
nevoiau a-i crede dânșii, și temân- 
du-se să nu o pățescă și cu mine, 
ca cu lancu, trimiseră la Cinade 
(ună sată lângă Blașiu, unde mă 
așe4asem ca arendatorulă moșiei 
lui Bânffi) pe căpitanulu Appel, cu o 
companiă întrâgă de Bianchi ori Jiv- 
kovitz și ună ductă (Zug) de 25 că
lăreți șvaligeri, de mă arestară și du
seră cu ei la Sibiiu, unde mă închiseră 

în casarma cea mare. Din cele ce 
le-am răspunsă și dată la protocolă, 
care l’a luată cu mine auditorulă 
Nahlik, precum și din alte scripte, 
corespondențe și chiar investigațiuni 
seriose, începute la comanda guber- 
natorului Wohlgemuth, s’a arătată, 
că cu minciuna prânzesc!, der de 
cinată nu cinezi; s’a arătată și pro
bată, că noi nu numai n’amă fostă 
conducători de bandiți, incendiari 
etc., ci din contră am fostă adevărați și 
consciențioși apărători ai dinastiei, și 
că ni-am luptată cu punerea capului 
pentru susținerea împărăției și a 
constituțiunei promulgată de ea.

Urmarea fu, că persecuțiunile 
se mai domoliră, dâr nu încetară, 
ci se continuară de tribunalele co- 
recționale pănă la venirea împăratu
lui în Ardelă, la 1852.

Dâcă guvernulă împerătescă și 
tribunalele sale continuau persecu
țiunile, noi încă nu stamă cu mâ
nile în sînă, ci ne apăramă cu tote 
mijlâcele și pe tote căile. Astfelă, o 
deputațiune de bărbați aleși din tote 
părțile Austriei locuite de Români, 
alergă la Vier*?,,  âră lancu, Balintă 

și eu înaintarămă la împăratulă ra- 
pârte despre faptele îndeplinite de 
noi fiesce-care în genere, și particu
lară, în totă timpulă dela data pro- 
clamațiunei baronului generală Pu- 
chner, adecă dela 18 Octomvre 1848, 
și pănă la sugrumarea rebeliunei la 
Șiria. In deputațiunea amintită fu 
și lancu la Viena și se purtă așa 
de resolută, încâtă poliția la alun
gată din orașă, credă că numai, ca 
să nu pâtă străbate în audiență la 
împăratulă.

Generalii Luders și Engelhardt, 
comandanții trupeloru imperiale ru
sesc!, cu cari făcuserămă cunoscință 
în Orăștiă, și cari crecfiendă, că răs- 
boiulă cu Ungurii cei voinicoșl are 
să țină celă puțină o jumătate de 
ană, ne dădură și vre-o câte-va mii 
de imperiali, ca împreună cu oștea 
rusâscă să putemă continua răsbo- 
iulă. Ei rătrăgându-se după victoriă 
în România, îșl făcură rapârtele la 
împăratulă loră. Urmarea fu, că a- 
celă împărată trimise mai multe ca
valerii și decorațiunl prefecțiloră, 
tribuniloră și căpitanilor^, cari se 
distinseră prin fapte belice în tim-

iW*  ILa nvunerulu acesta se adaog-u smaa swjplesaaeiitaa.



Gazetele din Viena se ocupă multă 
ou alegerea de deputată dietalu, oe s’a fă
cută săptămâna acesta la Tapolcza. La 
acăstă alegere a reușită cu o majoritate ' 
de 140 voturi candidatulă Kossuth Ferencs, 
fiiulă marelui revoluționară, față cu oontra- 
oandidatulă guvernamentală VOrOs Lâszlo, 
secretară de stată în ministeriulă de co- 
meroiu. Vestea acăsta, după cum spună te
legramele din Viena, a produsă îu cerourile 
politice de-acolo mare mâhnire. Dorința 
acestora cerourl era, ca față cu Kossuth 
să reușâscă ună candidată, care să stea pe 
basa pactului dela 1867, căci prin acăsta 
s’ar fi arătată tăria pactului și ar fi fostă 
o dovadă, că Ungurii țină la legătura cu 
Austria, Bânffy oelă cumplită, care s’a fă- 
oută atâtă de renumită prin volniciile sale, 
ar fi și putută să-lă răstorne pe Kossuth, 
dăr nu l’a răsturnată; a lăsată să cadă față 
cu elă ună candidată de ală guvernului și 
încă chiar uuă funcționară înaltă din mi- 
nisteriu, numai pentru ca să phtă c|ice 
cu ourtea, oă elă a făcută totă oe a putută, 
der nu a isbutită. Așa conchidă foile vie- 
neze. Credința generală, oă învingerea lui 
Kossuth numai cu învoirea lui Bânffy s’a pu
tută întâmpla, se cjic0, că ar fi produsă la curte 
mare indignare. „Hazânk" în numărulă său de 
astăzi aduce scirea, că în causa acdsta a 
sosită alaltăerî la Budapesta baronula Jo- 
sika Samu, ministru pe lângă persdna Ma
iestății Sale. Venirea lui neașteptată se 
dice, că pe ministrulă-președinte Benffy l’ar 
fi surprinsă forte multă. Dâr nu este acesta 
primulă faptă unguresoă, săvârșită în con
tra dorinței curții.— Dâoă li-s’a dată Un- 
guriloră puterea în mână, ei .faoă ce vreu, 
au făcută și voră mai face înoă.

*
Alaltăerl a primită prințulă Bisniark 

o deputațiune a Germaniloră din orașulă 
rusesoă Odessa, și cu acestă ocasiune se 
adresa cătră ei între altele cu următorele 
cuvinte: „îmi reamintiți legăturile ce le-am 
cultivată ani de-a-rendulu cu Germanii din 
Rusia. Tot-dâunamă bucură, când Germanii 
din străinătate țină strînsă laolaltă, și când 
vădă, că progreseză. Trebue să fiți atențl 
însă, ca să nu venițl în oposițiă cu institu- 
țiunile guvernului rusesoă, oi să vă aduceți 
tot-dâuna aminte, oă stațl sub domnia îm
păratului rusesoă. Din punctă de vedere 
politioă eu tot-dâuna am dorită acesta și 
am căutată se cultivă bunele raporturi dintre 
Rusia și imperiulă germanii, de-orece n'avemă 
nici o causă, ca sS ne ceriămu cu Rusia. Nu 
ne trebue nimică dela ea, avemă destulă ou 
Polonii asemenea au și Rușii. Loră nu le tre
bue niol Konigsbergulă, nici Posa. Deci nu 
avemă de ce ne invidia, și niol unulă nu 
are oe pofti dela celalaltă. Afară de acâsta 
între noi nu esistă nici antipatiă națională. 
Rusulă se supără oâte-odată, că Germa- 
nulă lucră mai multă, decâtă elă, însă nu 

caută într’acesta motivă de certă. Avemă 
lipsă de prietinia Rusiei, de-6reee și așa 
avemă destui dușmani în internă și esternă. 
In totă casulă dâcă ți-e veoinu Rusulă, ou 
elă poți mai ușoră trăi, decâtă ou Polonulă, 
de aceea rămâneți buni Germani, și nu vă 
stricați prietinia ou Rușii.

întemnițării noștri.
Dela Seghedină și dela Vață 

primimu scirea, că intemnițații noș
tri, cei ce suferă din vara anului 
trecută cruda pedepsă, ce li-s’a dată 
în procesulu Memorandului, și cei ce 
au fostă condamnați la închisore de 
statu în procesele de pressă din 
urmă, se bucură în genere de-o stare 
bună a sănătății, dâră suntă totă 
mai aspru tractați și supravegbiați.

Pănă acuma era în vigdre pen
tru închisdrea de stătu regulamen- 
tulu celu vechiu, care prevedea pen
tru condamnații politici o tractare 
mai umană, amesuratu posiției și a 
culturei loră. Acestă regulamentă a 
fostu făcută într’unu timpii, când 
procesele politice erau încă fbrte 
rari și, fiind-că și duelulu se pedep- 
sesce cu închisdre de statu, er cei 
mai mu’ți duelanți erau Maghiari 
din societatea loru mai alesă, așa se 
vede, că acestă împrejurare l’au în
demnată pe ministru de atunci se 
facă unu regulamentă mai umană și 
mai liberală. Der acuma în urmă cu 
procesele politice în contra Ro.mâ- 
niloru au ajunsă, ca condamnații 
acestora se umple închisorile de stată 
dela Seghedinu și Vață și au făcutu 
și pe cei dela stăpânire să chibzu- 
escă, că bre unu „agitatoră“ română 
„dușmană statului", cum cjicu ei, 
merită să fiă tractată pe aceeași 
treptă cu grofii și baronii unguri, 
cari trebue se stea câte-o lună, două 
în închisore pentru duelă?

Dăcă chibzuiala ar fi fostu rece 
și nepărtinitore, de sigură, că minis- 
trulă și-ar fi c|isă, că totuși condam
nații politici nu potă fi tractați ca 
criminalii ordinari și că prin urmare 
dreptatea cere, ca se nu se facă deo
sebire între Română și Ungară. 
Deră patima și ura în contra Româ- 
niloră au îndemnată pe foile ungu
resc! se stiige mereu, că suntu „prea 
bine“ tratați condamnații politic! 
români, că o au „prea comodă" în 
închisorile de stată și deputati.lă 
Pazmandy celu ce se fălesce, că ar 
fi omă cultă și liberală, nu s’a sfiită 
de a chiar în dietă, că „agita
torii" români ar fi prea umană trac
tați în închisore.

Decă ar merge după pofta aces
tora inimi împetrite și sălbătăcite 
de ura de rassă, s’ar introduce mâne 
torturele, ca pe timpulă tribunale- 
loră de inchisițiune spaniolă. Der în 
împrejurările de față ministrulu de 
justițiă a făcută ce a putută, ca se 
mulcombscă pe șoviniștii resbună- 
tori, și s’a decisă a schimba regula
re entulă închisoriloră și a-lă înăspri 
în modă fbrte simțitoră.

Astfelă în primele fii le ale lui 
Aprile st. n. s’a publicată arestan- 
țiloră politici dela Seghedină și Vață 
ună nou regulamentă, croită anume 
pentru a face cu elă o surprindere 
de Pasc! „agitatoriloru români", cari 
suferă între acele ziduri pentru 
causa română.

Noulă regulamentă, decretată 
de ministrulă de justițiă sub Nr. 
1140/1895 cuprinde următbrele puncte 
principale:

Din beuturile spirtuose, arestanții potă 
să bea numai vinii și bere, anume la prânzii 
și la cină, însă nu mai multă ca o jumă
tate litru de personă. La recomandarea 
doctorului însă se pote permite arestan- 
tului să bea și mai multă și de mai mul- 
te-orl pe di; der mai multă ca două litre 
la di nici în acestă casă nu ’i-se permite.

Arestanții potă să-și alâgă liberă căr
țile și (fiarele de cetire; le este însă oprită 
de-a ceti scrieri, prin cari se preamăresce 
fapta, pentru care ei suntă osîndițl.

Tote pachetele și scrisorile adresate 
arestantului se desfacă. înainte de începe
rea pedepsei însă, arestantulă pote cere, 
ca scrisorile sosite la adresa lui să nu se 
desfacă, ceea-ce în cașuri escepționale mi
nistrulă de justițiă o pote permite.

Epistolele scrise de arestantă numai 
în acelă casă se potă trimite, decă suntă 
scrise într’o limbă, pe care o înțelege di- 
rectorulă închisorei, și dăcă nu dau ansă 
la bănuell. Primirea, seu trimiterea de scri
sori fără scirea directorului constitue ună 
gravă delictă disciplinară. .

Arestanții, pe câtă permită împreju
rările locale, noptea au se stea desclinițl 
unii de alții, âr dina mai mulțl inși îm
preună. Decă însă e temere, că ei voră 
întrețese vorbiri anti-patriotice, seu vătă- 
mătore pentru regulamentulă închisorei, di- 
rectorulă pote să introducă ună controlă 
mai aspru.

Visits pote primi arestantulă numai 
timpă de 1 6ră înainte și 1 oră după 
amădă, într’o odaiă anumită. Afară de ru
denii, numai acelora le este ertată de-a 
visita pe arestanțî, cari de mai ’nainte au 
stată în legături cu respectivulă arestantă. 
Celoră din străinătate Jnu le este ertată a 
visita pe arestanțî. Din motive ponderose 

însă, directorulă pote faoe escepțiune dela 
acăstă regulă.

Robalăse întituleză ou non“, (d-ta), er 
nu cu „ur“ (domnă).

Ca pedepse suntă prevădute : dojenirea, 
oprirea dela fumată, postă dela 3—8 (file, 
oprirea dela cetită, dela beutulă vinului, 
dela primirea de visite, și închisore în odaiă 
pe timpă de 2 săptămâni. In afaoerl disci
plinare, arestanții suntă tsupușl disciplinei 
directorului, ale căruia pedepse se aplică 
numai decâtă.

Acăsta este noua lege făcută 
pentru cei întemnițați. Ea se deo- 
sebesce în tbte de regulamentulu 
celu vechiu prin înăsprirea tratamen
tului. Intre zidurile închisorii nu mai 
au întemnițații nici pe sfertu acea 
libertate de a se mișca, ca înainte, 
și afară de acesta se introducă, cum 
vecjurămu, o grămadă de măsuri 
menite numai de a servi ca mijlocii 
de șicană în mâna directorului în
chisorii.

Voinicosulă Pazmandy, agen- 
tulă șovinismului domnitorii, pbte 
se fiă dăr mulțumită. Elă, care a 
trăită prin Francia civilisată, și-a în
sușită o cultură pe dinafară, seu, 
cum dice Românulu, spoidlă, ce a 
dovedit’o și când a visitatu pe mem
brii întemnițați ai comitetului nostru 
națională prin aceea, că a sărutată 
chiar mâna dumnei Rațiu, a „șefu
lui agitatoriloră" — dăr puțină nu
mai se-i sgâriămă pielea și vomă da 
erăși de barbarulu asiatu, pe care 
cultura apusană numai câtă l’a linsă.

Facă înse cum voră voi. Au 
puterea și o voră folosi cum îi taiă 
capulă și le dicteză inima. Tratarea 
acăsta resbunătbre, introdusa acum 
față cu întemnițații noștri politici, 
este înse numai o cinste, ce li-se 
face. Decă causa, pentru care ei 
s’au jertfită și suferă, nu ar fi așa 
de mare și sfântă, cum este în ade- 
veră, dușmanii ei nici habar n’ar 
ave de ei, ce facă și cum își pe
trecu timpulă în temniță.

Cei ce au luptată pentru binele 
obștescu și pentru drepturile popo- 
reloră au trebuită se sufere în tbte 
timpurile, deră din jertfa loră a ră
sărită semența libertății și a drep
tății.

In consciința, că suferă parte 
pentru-că au voită se vină în aju
toră poporului loră asuprită și se de
pună plângerile lui la piciorele tro
nului, parte pentru că cu cuventulu 
și cu pena s’au străduită a-lă apăra 
față cu dușmanii săi, întemnițații 
noștri voră găsi mângâierea, ce le 
va ușura suferințele și le va da tă-

pulă duratei resboiului. Totu în 
acestu timpu împeratulu Austriei, 
în urma raporteloru nbstre și a cer- 
cetăriloru făcute anume pentru a-se 
convinge, dbcă faptele pe car! le-amu 
arătată noi în acele raporte suntu 
adevărate — convingendu-se pe de
plină de credința, lealitatea și lup
tele nbstre, decretă și trimise ase
menea ordine și decorațiunl, pe cari 
toți ai noștri le primiră cu mulțu
mită, afară de lancu, Papiu Alesan- 
dru și de mine.

Că ce declarațiune va fi dată 
lancu și cum va fi motivată nepri- 
mirea, nu sciu; presupună însă, că 
va fi fostă espulsarea fără rațiune 
prin poliția din Viena de-o parte, er 
de altă parte luarea din partea fis
cului în posesiune a aceloru munți, 
pe cari mai înainte îi aveau în pro
prietatea lor Muntenii, omenii cu cari 
a ținută elu pieptă și bătaiă 10 luni de 
<jile (nu cum ținuseră rebeli! cu Rușii 
numai 2 luni) în contra a 14,500 
soldați rebeli*);  apoi procesele cri

*) VedI „Amintiri din pribegie", de 
I. Ghica, pag. 387—389, „Etât de l’armee 
Hongroise, 1849" unde numărulă totală ală 
ostei rebele se pune 220,000.

minale, ce se intentaseră contra mai 
multoru Români pentru cașuri de 
furtă seu omoră în 1848/49, cașuri, 
pe cari făptuitorii nu le sciau dis
tinge, ca juriștii, de suntu fapte or
dinare, ori belice.

Declarațiunea lui Alesandru Pa
piu, ce a făcut’o în sala universită
ții din Viena, se pote găsi și ceti 
în gazetele de pe acelu timpu, 1850, 
ultimulu pătrară.

Eu mi-am datu declarațiunea 
în persbnă comitelui Salmen în Si- 
biiu. Etă acestă declarațiune:

La provocarea supremului comisară 
districtuală ală Sibiiului, comitelui de Sal
men, are subscrisulă onbre a reflecta ur
mătorele :

Este în publică cunoscută, o scie 
totă copilulă, pănă la celă mai bătrână, 
cum-că atâtă Majestatea Sa Inaltulă îm- 
păratu Ferdinandă, câtă și mai vertosă 
Inaltulă Generală Commando Baronulă de 
Puchner, făcuse în anii 1848/49 Națiunei 
române mai multe promisiuni, prin procla- 
mațiunile, cari eșiau una după alta, cum-că 
Românii voră căpăta drepturi naționale 
și altele. Ba ce e mai multă, li-s’au pro
misă chiar și gloteloră române, cari se 
voru ridica, cum-că după 5 (file, după-ce 

se voră depărta dela casele loră, voră că
păta patru crucerl argintă pe di și de mân
care. Tote aceste promisiuni și proclama- 
țiunl se divulgară și se publicară la mai 
bine ca 20,000 numai bărbați, cari se 
ridicaseră cu arma în mână pentru apăra- 
rarea înaltului Tronă ală măritei case 
austriaco, prin gura mea, pentru care eu 
înaintea poporului încă pănă acuma stau 
garantuitoră, și numai atuncea potă soă- 
pa eu de sub acăstă sarcină grea, când 
ele voră fi și înființe, nu numai pe hârtiă, 
ca pănă acum.

Este mai încolo prea bine cunoscută, 
că eu provientai fortăreța Albei în cele 
mai periculose timpuri, și pe când totă ar
mata imperială era prin țări streine, unde 
mă puteam trage și eu — atunci insuflam 
mai multă credință poporului română, a- 
tuncl îl repețiamă mai de multe-orl făcu
tele promisiuni; elă mă asculta, a stată 
lângă- mine, lăsa mai bine să i-se ia ave
rile, să trecă prin focă și prin sabiă, de
câtă să se lapede de credința jurată înal
tului împărată și de causa cea dreptă pen
tru care se lupta.

Elă își pierdu prin acăsta multă — 
căol mai multe sate fură parte de totă, 
parte numai în parte arse, numai pentru-că 

ascultară de poruncile mele, cari erau fun
date pe mai susă lăudatele proclamațiunl.

Locuitorii acestoră sate și toți aceia, 
cari suferiră asemenea daune, își pierdură 
frații și copiii, său copiii pe părinți; fe
ciorii aceia, cari stătură tot-dăuna lângă 
mine, umblândă goli, flămândl, desculți, 
ori unde mă vădă, ori unde mă întelnescă, 
îmi ceră promișii 4 crucerl de argintă des
păgubire și mă întrebă și de drepturile, 
cari le publicam după proclamațiunile 
susă numitului G.-Commando. Eu pănă acum 
i-am îmbunat, i-am amânată cu vorba, clicendă 
să fiă cu răbdare și așteptare, că tote li-se 
voră da pe încetulă; — eră acum, dăcă 
mă voră vede cu măritele semne de săr- 
bătore, cu cari se îndura a mă decora Ma
jestatea Sa prin I. decretă din 21 Augustă, 
voră crede, că eu le condusei părinții, 
frații și fii loră, ca să mă vădă astfelă de
corată și strălucită. Apoi fiind-că și pănă 
acuma și-au mai pierdută răbdarea, mă 
temă rău, că șl-o voră pierde de totă, se 
voră crede înșelați și luându-mă pe mine 
de înșelătoră, în desperațiunea loră mă 
voră măcela, întocmai cum măcelară ini- 
miculă pe ai loră — fiindă conduși de mine.

Prin urmare, ca să prevină uuă ast
felă de pericolă, ca să mă mântui parte 
pe mine, parte autoritatea înalteloră pro- 
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ria de a învinge amarulă temniței 
cu sănătate și cu inima veselă.

Acesta li-o dorimu din sufletfl 
celoru ce osândiți simtă a petrece 
sfintele sărbători între zidurile în- 
chisoriloră dela Seghedinu și Vață, 
precum și tuturoru celoru ce suferă 
pentru românismă în alte închisori, 
și le cjicemu în speranța apropiatei 
învingeri a causei sfinte și drepte a 
poporului română unu puternică:

Christosu a înviatul

Brașovfi, 1/13 Aprilie 1895.
A sosită frumâsa primăveră și 

de-odaiă cu sosirea ei nouă lipse, 
noue nevoi au începută se bată la ușa 
țăranului. Ceea-ce plugarulu a agoni
sită astă-vară, a consumată în de- 
cursulă iernei și acum nu mai e în 
stare să întâmpine nici cele mai 
mici trebuințe fără de a se îmbrânci 
sub povara loru. O haină, o pălă- 
riă, nisce cisme și alte multe de fe- 
iulă acestora, de cari fiă-care simte 
trebuință acum la începutulă primă- 
verei, îlu costă mari greutăți pe plu
garii spre a-le pute cumpăra în tim- 
pulă acesta. Unde rămână apoi al
te multe trebuințe ale plugarului, 
care totu în timpulă acesta are să-și 
repare plugulo, să înnoescă carul și 
multe alte asemenea, cari îlă costă 
totă numai bani și erăși tanl

Nu vorbimu aici de povara dă- 
riloru și a sarcineloră publice, cari 
suntă ne-aternătăre de voința plu
garului, ci vorbimu numai de tre
buințele lui casnice, a căroru acope
rire atârnă mai multă seu mai pu
țină dela voința propriă.

Cine nu-și aduce aminte, câtă 
liniște, câtă mulțumire și bogăția 
era în casa plugarului română, când 
nevasta lui țesea și torcea, când ea 
însa-șl își cosia hainele sale, ale băr
batului și ale copiiloră săi ? Câtă 
bogăția era în casa plugarului, când 
elu scia insu-șl să-șî acopere trebu
ințele sale și nu simția lipsa de-a 
alerga pentru totă nimica la orașu?

Au trecută acele timpuri și de-o- 
dată cu ele s’au stinsă și cțilele de 
mulțumire ale plugarului română. 
In măsura, în care asemenea lucrări 
casnice au începută a se pecde, în 
aceeași măsură a întrată și sărăcia 
în casa țăranului.

Cum ar și pute răsbi plugarulă 
cu multele trebuințe ale timpului de 
ac}I, când isvorele lui de câștigă au 
rămasă totă acelea, pe cari le-a a- 
vută din moși și strămoși, în timpă 

ce lipsele lui, amesurată timpului, 
s’au totu sporită cu trebă și fără 
trâbă.

Decă, afară de plugărită, țera- 
nulă s’ar fi îndeletnicit^ și cu alte 
ocupațiunl, cari să-lă facă în stare 
a-șl ac >peii măcaiu o parte din tre
buințele sale casnice prin propria i 
hărniciă, mai deschiȚându-i și ore- 
cari isvâre nduă de câștigă: alta ar 
fi starea lui, alta bogăția casei și 
mulțumirea familiei lui. Sărtea plu
garului n’ar fi legată numai și nu
mai de rodulă câmpului, care de 
atâtea-orl se întâmplă, că-lu înșâlă 
și lasă pe josă, 6r iârna n’ar fi si
lită să consume câștigulă de peste 
vară, fără de-a agonisi nimică.

Anii trecuțl începuseră mai 
mulți învățători de-ai noștri să des
chidă cursuri pentru instruirea po
porului în diferite ramuri ale indus
triei casnice. Decă acestă nobilă a- 
vântu s’ar fi continuată cu însufle
țirea dela începută, resultatele ar fi 
avută o influință multă promițătdre 
pentru îmbunătățirea sorții poporu
lui. De vre-o doi-trei ani încoce însă 
învățătorii noștri nu prea dau sem
ne de vieță în privința acesta, și în 
locă de a merge progresăndă îna
inte, pare că ar fi căȚută cu toții 
într’o amorțelă neesplicabilă.

Suntemă la începutulă primă- 
verei, timpulă celu mai potrivită 
pentru de-a lărgi și îmbogăți cunos- 
cințele poporului în diferite indus
trii agricole, precum ar fi legumăritul, 
f omăritul crescerea gândacilor de mă
tase, îndeletnicirea stupăritului ra
țională și altele. Totă de pe-acum 
ar fi de-a se lua măsuri pentru câș
tigarea materialului trebuinciosă la 
diferite soiuri de împletituri din paie, 
nuele și papură, cum ar fi confec
ționarea feluriteloră coșercl și coșuri 
de nuele, pălării de paie, covăre de 
papură și alte multe ramuri ale in
dustriei manuale și casnice, cari tăte 
suntă de natură a acoperi nu nu
mai o însămnată parte din trebuin
țele proprii ale plugarului, der i-ar 
deschide și ună frumosă isvoră de 
câștiga. In timpulă ernei familiile ță
rănesc!, atâtu bărbații, câtă și fe
meile, atâtă bătrâni câtă și co
piii și-ar afla în acestea nisce ocu- 
pațiunl rodnice și plăcute tot odată, 
cari prin firea loră mai au și ÎDsui, 
șirea de-a contribui la agerimea 
spiritului și la întărirea moralului 
în poporă.

Decă învățătorii noștri ar ține 
semă de tăte acestea, ei n’ar pute 
părăsi calea multă lăudată, pe care 

plecaseră înainte de asta cu câți-va 
ani, și ar continua de a fi răspândi- 
torii zeloși și devotați ai industrii- 
loru agricole și manuale în poporă 

îmbunătățirea sorții poporului 
este o cestiune, care pe învățătorii 
români îi privesce nespusă de multă, 
căci sărtea loră, subsistența și inde
pendența loră este strînsă legată de 
sărtea poporului. De aceea învăță
torii români nu trebue să scape din 
vedere nici ună mijlocu, care în- 
tr’ună modă seu altulă ar pute 
contribui la îmbunătățirea sorții 
poporului nostru. Ei trebue să fiă 
dascăli cu cuvântulă și cu fapta, 
ei trebue să răspândescă în poporă 
nu numai cunoscințe teoretice, ci 
și practice.

Dorimă der și așteptămă, ca 
învățătorii români să nu se abată 
din calea sănătosă și multă lăudată, 
pe care o luaseră anii trecuțl, ci să 
continue cu stăruință și cu totă ze- 
lulă posibilă, de-a lucra pentru răs
pândirea în poporă a cunoscințeloră 
practice, de felulii celoră de mai 
susu.

— 1 (13) Aprilie.
Sâmbăta Pascilorli în Bucurescl. In 

Sâmbăta PascilorQ la orele 12 din ndpte, 
M. S. Regele, însoțită de A. S. R. Prin- 
oipele Ferdinand, moștenitorul^ tronului, 
și urmata de casa sa civilă și militară, es
cortată fiinda de ună escadronfl de gen- 
darml ai Capitalei, va merge la Mitropolia 
la Sfânta înviere. Momentulă, când I. P. 
S. S. mitropolitul^ primată esclamă: Chris- 
tosă a înviată, se va anunța capitalei prin 
101 tunuri de pe Dealulă-Spirei. Conformă 
veohilorft tradițiunî, se va scrie Evangelia 
Sântului Ioană, pe care M. S. Regele o va 
iscăli și se va învesti la urmă cu sigilulă 
statului. M. S. Regele va lua apoi în mână 
Sânta Cruce, înaintea căreia se vorii în
china asistenții. O gardă de ondre cu mu- 
sica va sta în fața Mitropoliei în timpulă 
oeremoniei Sântei învieri. Sâmbătă ținuta 
va fi: fracfi, oravată și mănuși albe; deoo- 
rațiunile în formă reglementară. Militarii: 
ținută de ceremonii.

— o —
La născocituliî atentată dela Bocsigfi. 

ScimO, că înainte cu doi ani, cu ocasiunea 
manevrelor^ dela Boroșineu, ungu
rescul „Magyar Hirlapu a adusă mai multe 
soiri intitulate „Atentatulă dela BoosigOu, 
în cari se afirma, că poporațiunea din acestă 
comună, în urma agităriloră preotului ro
mână Ioană Popă, a voită să nimicăscă și
nele de fierfl, peste cari avea să trăcă tre- 
nulă curții. Ioană Popă intenta la timpulă 

9ău procesă de pressă contra numitului 
4iară. Terminulă pertraotărei acestui pro
cesă s’a fixată pe 18 1. o. Procesulă va 
decurge înaintea curții ou jurați din Bu
dapesta, și pe banoa acusațiloră voră figura: 
Iuliu Horvâth, șefă-redactorulă fiiarului 
„Magyar Hirlap“, apoi redaotorulă Ale
xandru Fenyo și cjiariștii Max Markus și 
Dr. David Kohn.

—o —
Din comitatulu Bihorului li-se co

munică foiloră unguresol soirea, oă popo- 
rulă română gr. or. din comunele numite 
pe unguresce Bikâcs și Juand s’ar fi răs- 
vrătită în contra preoțiloră loră Ivan Jur- 
auță și Ioană Popoviciu, din causă că ar 
fi apăsată poporulă cu prea mare stolă. 
Printr’o deputațiune, credincioșii au cerută 
dela vicarulă episoopescă Ioană G-oldișă, 
oa pe amintiții preoți său să-i strămute, 
seu să-i pedepsăscă aspru, căci la din con
tră ambele comune voră trece la legea gr. 
cat., seu la cea rom. cat. Vicarulă episoo
pescă, după cum spună foile unguresol, a 
cercetată lucrulă și s’a și convinsă îndată, 
că acei preoți suntă păcătoși. Gonsistorulă 
s’a vădută silită pe amândoi preoții să-i 
oprâscă de-ooamdată dela purtarea slujbei, 
âr după sărbători, cercetarea în contra loră 
se va continua. Așa spună foile unguresol. 
Partea urîtă și condamnabilă în t6tă afa
cerea acâsta este numai amenințarea po
porului, că decă nu ’i se va împlini dorința, 
va trece la altă lege. Acăsta este o apu 
cătură josnică și rușinosă, căol cu ună po- 
poră, care ar țină așa de puțină la legea 
sa, încâtă să fiă în stare a și-o Iăpăda nu
mai pentru că nu ’i se împlinesce o do
rință, nici n’ar mai merita să stea omulă 
de vorbă. E bine și frumosă, ea cine-va 
să-și apere dreptulă și să nu se lase a fi 
batjocurită, dâr armele, cu cari luptă, tre
bue întotdăuna să fiă demne și cinstite.

—o—
Taxele (le pășune pe hotarulă Bra

șovului au fostă regulate în ședința tre
cută a comunității așa: Pe locurile de 
pășune din Vlădici, Timișulă uscată și Pur- 
cărea taxa pe fiă-care vită este de 2 fi.; 
la Sprengă și în poiana Racoda taxa este 
de 1 fi. pe vită. S’a fixată și pentru vitele 
(bivoli) ce pască în Rogoaza mare totă taxa 
de 1 fi. pe capă de vită.

— o—
In causa adunărei generale a fondu

lui de teatru românii se va ține Marția 
viitore (a treia (Ț 3e Pasol) la orele 3 
p. m. o consfătuire în Gasina română din 
locă. Românii brașoveni suntă rugați a lua 
parte in numirii câtă mai marc la aoăstă 
oonsf'ătuire.

— o —
Arcliiepiscopulu catolică din Varșo

via, Vincențiu de Popiei va merge la Roma 
ou permisiunea Țarului, și va petrece mai

pentru cărțile, ornatele, icbnele la 
cari rebelii le scotiau ochii, și alte 
lucruri bisericesc!, pe cari „luptătorii 
pentru libertate“ le arseră, distru
seră și folosiră de plocade la caii 
pe cari călăriau. Decă voră fi cerută 
acâstă desdaunare mai marii biseri- 
celoră, nu sciu; dâr credă tare, că 
declarațiunea mea va fi contribuită 
mai multă la facerea desdaunărei, 
decâtă suplicele cu capulă pe tipsie.

*
Așa steteau lucrurile în luna lui 

Iulie 1852, când se anunță venirea 
Majestății Sale în Transilvania, 6r 
gazetele publicară în tbte limbile 
marșruta, ce avea s’o facă tînărulă 
împerată în Transilvania — adecă 
Dobra, Deva, Băița, Bradă, Roșia, 
Auraria (Abrudă), Aiudă, Alba- 
Julia.

Din acestă rută se vede, că ad
versarii noștri voiseră se conducă 
pe Majestatea Sa totă prin acele lo
curi, cari erau arse și devastate în 
urma răsboiului, și după ce-lă voră 
duce și-i voră umple urechile cu 
tote atrocitățile mai multă scornite 
de denșii, decâtă reale, se cjică: „Etă 
bravurile Româniloră; ătă faptele 

lui Iancu și Axente; poftimă acum 
fă-i baroni și le lasă munții erăși 
în folosință și proprietate11.

S’a găsită însă ună omă, care 
străbătendă planulă adversariloru, 
a scrisă colegiloră săi Iancu și Ba
lintă, se alerge la Sibiiu, se arate 
gubernatorului Schwarzenberg, că 
calea ce era s’o facă Majestatea Sa 
este greșită. Maiestatea Sa să vi
nă în Transilvania, ca se vadă 
poporațiunea cea credinciăsă, care 
șl-a versată sângele pentru tronă și 
dinastie; se vadă locurile, pe unde 
s’au întâmplată acele bătăi și lupte; 
munții și posițiunile cele frumose, 
ca „Găina11 etc., er nu nisce sărăcii 
de orașe, ca Bradulă, Roșia și Abru- 
dulă. Prin urmare, decă Majestatea 
Sa vră să vadă tote aceste posițiun! 
și framseți ale naturei, să vină dela 
Bradă la Baia-de-Crișă, de acolo 
peste „Găina11 (celă mai înaltă și 
mai frumosă între munții Transilva
niei) la Câmpeni; de aici la Roșia, 
Auraria, Alba-Julia etc. etc.

Alergândă Iancu și Balintă la 
Schvarzenberg, acesta încuviință ru- 
garea dată în scrisă de ei, și pro
mise, că va cerca, va stărui, ca să 

se împlinescă dorința loră — ceea 
ce s’a și întâmplată.

Ei bine, acum dăcă Iancu ar 
fi fostă „conducetoră de bandiți11, 
cum scrie fărătemeiu și rușinea lu- 
mei „Kolozsvâr11 — cum vine, ca îm- 
peratulă, despre care Țice acăstă foiă, 
că a primită pe Rozsa Sandor, ăr 
pe Iancu n’a vrută să-lă primăscă; 
cum vine, întrebă eu, și cu mine 
are dreptă a întreba tbtă suflarea, 
ca tocmai acelă împărată nu numai 
să nu vre a primi pe Iancu în au
diență, ci se-ș! schimbe planulă de 
călătoriă publicată mai înainte, și 
la rugarea „conducătorului de ban
diți11, să vină și trăcă pe la pbrta 
tatălui acelui conducătoră și să dor- 
mă o năpte întregă în inima, în cen
trală munțiloră, adecă în Câmpeni, 
unde stătuse Iancu luni de cțile cu 
statulă său majoră, conducendă miș
cările și luptele Româniloră din 
munți? Cum s’a putută întâmpla 
acesta, credă, că nici cei dela „Ko
lozsvâr11 nu o voră pută esplica!

Dăcă tbte acestea n’ar fi de 
ajunsă pentru răsturnarea aserțiu- 
nei lui „Kelozsvâr11, voiu arăta ceva 
mai positivă.

misiuni și proclamațiunl, cari credă, cu 
timpă se voră împlini: — mulțămescă din 
totă sufletulă Maiestății Sale pentru făcuta 
decorațiune, îi ureză clile multe și fericite, 
ca să potă în pace și cu bună sporă domni 
peste poporele monarchiei Majestății Sale; 
— der făcuta decorațiune numai atunci o 
voiu primi și pune pe pieptulă meu, când 
mă voiu pute înfățișa cu ea înaintea po
porului meu, ca ună bărbată, ală cărui 
cuvântă s’a împlinită.

Cenade, 18 Noemvre 1850.
Axente.

In urma acesta se făcură noue 
cercetări și investigațiun! în distric- 
tulă Albei-inferiore, unde era ad
junctă Dimitrie Moldovană, cumnată 
cu mine. Resultatulă acestoră cerce
tări și protocble fu, că noi toți trei 
amă fostă întrebat! protocolarmente, 
care câte spese am avută, câtă a ți
nută resboiulă, și în 1852 ni-s’a dată, 
prin mâna gubernatorului Schwarzen
berg, fiă-căruia câtă am arătată, că 
am spesată; mie 10, lui Balintă 9, 
eră lui Iancu, care primise 300 ru
ble dela Ltiders, numai 7000.

Totă atunci s’audată și ambeloră 
biserici românesc! din Transilvania 
câte 30,000 fi., dreptă desdaunare
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mult timpii acolo. De 50 de ani acesta e pri
mula caso, că unii împărații rusescă per
mite unui episcopii oatolică să călătorăscă 
la Roma, și pentru acesta, faptulă amin
tita a produsa mare buouriă între ca
tolici.

— o—
Fdmete în Bosnia. După cum anunță 

«jiarulă „Posavska Hrvatska44, ce apare în 
Brod, o fdmete mare domnesce în Bosnia. 
Una călătord povestesce, că în comuna Be- 
brina ajunsese în casa unui țărana, a cărui 
familiă deja de trei nu mâncase nici 
măcara o buoătură de pane. In aceeași 
comună muri una bărbată de fome. Deja 
astă ărnă era mare miseriă prin acele ținu
turi, dr acum primăvăra, esundândă apele, 
întrăga Pasavina (locă așezata) semănă cu 
o mare. Dela case se văda numai coperi- 
șele și locuitorii, cari au putută, s’au refa- 
giată pe țărmurulă stângă alu rîului Sava.

— o—
Filoxera în Rusia. Filoxera a străbă

tută acum și în părțile de medă-<fi ale Ru
siei. In guvernamentulă Cutais, care este 
renumită pentru escelentele sale vinuri, au 
și începută a se simți efectele distrigătore 
ale filoxerei. Ministrulă ruseseă de agri
cultură a trimisă în urma acdsta pe pro- 
fesorulă Staroselski, oa să studieze resul- 
tatele dobândite în Ungaria cu plantarea 
viței amerioane. De-aicI profesorulă rusă 
va merge în Francia, cu scopulă de-a face 
aceleași studii.

-o —
Cununia. D-lă Ioană A. Lupană din 

Brașovă se va cununa ou d ra Luoreția 
Mateesou din Gornetă-Cuibă (România), Du
minecă în 9 (21) 1. o. la orele 2 p. m. în 
biserica gr. or. de acolo. — Felicitările 
nostre!

— o —
Băile gimnasiului română din locă 

voră fi în cflua întai a d°ua de PascI 
închise.

Asociațiunea meseriașilor^ români 
din Brașovti-

Dumineca trecută s’a ținută aici 
în Brașovă adunarea generală a 
„Asociațiunei pentru sprijinirea în- 
vețăceiloră și aodaliloru români din 
Brașovă“. Acesta adunare a foâtu 
deschisă de d-lă președinte N. Petra- 
Petrescu prin următorea vorbire, as
cultată cu mare atențiune:

Onor. Adunare generală! „Aju- 
tă-te și Dumnezeu încă te va ajuta*.  Acdstă 
frumosă maximă și-au luat’o de emblemă 
vrednicii bărbați, cari de pe la 1869 s’au 
întrunită și au pusă temefia Asociațiunei 
pentru sprijinirea învățăceiloră și sodali- 
loră români din Brașovă.

Dela 15 Maiu 1848 pănă în Iu
lie 1852, aprope tote notabilitățile 
Româniloră din Austria alergaseră 
la Viena și se presentară Majestății 
Sale. Eu însă nu avui acea norocire, 
și acum după îndeplinirea în parte a 
celoră. cerute de mine la diverse 
ocasiunl; după ce primisemă și cei 
10,000 fl. desdaunare, credeamă, că 
e timpulă supremă de a părăsi pa
sivitatea și dosnicia — prin urmare 
dorianul a me presenta și eu înain
tea Majestății Sale, crecțendă, că lo
cuiți celtî mai potrivita pentru aces
ta ar fi muntele „Găina44.

Eram pe atunci directoră la tri- 
bunalulă corecționalu din Orăștiă și 
nu mă puteamu depărta din oficiu 
fără voia și concediulu președinte
lui, âră acesta, ca și alții de cate
goria lui, nu voia a-mî da concediu. 
Acâsta o însemnă, ca să vadă gene- 
rațiunea de acți, câtu de binevoitori 
ne fură și Nemții, seu Mesopotamii, 
cum le cțiceau ai noștri.

Intr’aceea trecendu gubernato- 
rulă Schwarzenberg prin Orăștiă 
spre întâmpinarea împăratului, eși- 
rămu toți funcționarii dela tribu- 
nalu, ca să ne presentămu. Zărin-

„Să începemă14, și-au disă acei băr

bați, „și bunulă Dumnedeu cu noi va fi. 
Să punemă umără la umără și să nisuimă 
a îndemna pe copiii țăraniloră noștri, ca 
pe lângă școlă și preoțiă, să se îndeletni- 
câscă și cu meseriile. Să-i facemă a înțe
lege di cala, care spune că: meșteșugulu e 
plugu de aurii*.

Și totă pe calea acesta au stăruită 
tote Comitetele, cari s’au perondată în frun
tea Associațiunei.

Așa, că astădl cu mândriă ne putemă 
bucura de resultatele, ce amă fostă și sun- 
temă norocoși a-le vedă cu ochii proprii.

Unde, pe la începutulă societății, nu 
găsiai tineri destui, ca să-i poți aședa pe 
la meserii, astădl nu putemă răsbi, ca să-i 
aședămă pe toți.

Ce dovedesce acesta? Dovedesce, că 
poporulă nostru are o înțelegere deosebită. 
Ddcă conducătorii lui îi dau sfaturi înțe
lepte, dâcă îlă lumineză cu sfaturi folosi- 
tore, elă le cuprinde numai decâtă.

Să ne punemă întrebarea: în împreju
rările de astăcjl, judecate din tote punctele 
de vedere, pote fi pentru noi Românii o 
țintă mai folositore, mai binecuvântată, 
decâtă emanciparea pe terenulă industrială?

Ce înțelegemă sub emanciparea acăs- 
ta ? înțelegemă: crescerea averii naționale, 
asigurarea unei subsistențe mai ne-atârnă- 
tore și, corona tuturoiă: aventulă nației 
întregi.

A munci suntemă datori cu toții, 
pentru-că numai așa ne putemă susține 
traiulă, er munca acesta trebue să se ră- 
murâscă întru atâtea feluri, câte trebuințe 
are omulă. De aici se nască nenumăratele 
meserii și industrii.

Este lucru constatată: cu câtă o na- 
țiă este mai înaintată în cultură, cu atâtă 
suntă mai desvoltate și industriile ei.

Noi Românii, înbrățișândă meseriile 
și industriile, după cum am disă și cu altă 
ocasiune în sala acâsta, să ne aplicămă la 
tote, mai întâiu să ne îndeletnicimă cu a- 
cele meserii, cari suntă de neapărată tre
buință.

In tote ținuturile românescl, nu ve- 
demă ore, cum se îmbogățescă omenii, 
cari se așâdă printre noi, așa dicendă ve- 
nițl cu straița ’n spate ? Vină ca vai de ca- 
pulă loră și după câțl-va ani îi vedemă 
cu casă și cu moșiă. Ce e mai multă, din 
sărăntoci și umiliți, ce erau, ne tredimă 
de-odată, că-i vedemă d’asupra nostră, 
stăpânii noștri.

Ei bine, de ce să îngrășămă totă stră
ini în spinarea nostră? De ce să nu avemă 
boltașulă nostru, de ce să nu avemă fiera- 
rulă, cojocarulă, rotarulă, croitorulă nostru, 
de ce să nu avemă lăcătușulă nostru, și 
așa mai departe? Celă puțină aceste me
serii trebue să le avemă, și le putemă avă 
ocupate cu omeni de ai noștri.

Decă ar socoti cine-va sumele nenu

du-mă gubernatorulă cjise: „Und Sie 
noch hier?“. I-am răspunsă, că pre
ședintele nu vrâ se-mi dea concediu. 
Atunci Schwarzenberg 4’se preșe
dintelui: „Herr President, Axente 
hat nie Urlaub?44

In urma acâsta, âcă-tă-mă a 
doua 4i întrândă în Câmpeni și tră- 
gendu dreptăla Corcheșu, maiorulu 
lui Iancu, unde credeamu să găsescu 
și pe acesta. Nu în’am întelnită cu 
densulu, der primirea, ce avui, îmi 
tăiâ totă dorulă de a fi alergată la 
Câmpeni și de a mă pute presenta 
înaintea înaltului ăspe cu Iancu și 
Balintă de-odată. Iancu, în locă de 
a-se bucura de venirea mea, începu 
să mă înjure și apoi ne părăsi tur
burată Afară de mine erau acolo 
frații Carcheșu, Andreica, Teor, Sabo, 
toți fruntașii Câmpeniloru și soții 
de arme ai lui Iancu.

— Bine frate! Eu am venită 
să-ți mulțămescă și gratuleză pentru 
triumfală, ce ai secerată cu schim
barea marșrutei împăratului; am 
venită să ne înțelegemă cum și în 
ce formă mai potrivită să-lă întem- 
pinămu, să-lă primi mă și să-i urămu 
bună venire.

mărate câte le plătescă Românii în fiă-care 
ană străiniloră pentru lucruri, cari le-ar 
pute pregăti ei singuri, ne-amă spăria.

Este ună ne-ajunsă la noi Românii, 
care trebue accentuată. Ne-ajunsulă, că noi 
nu sprij inimă pe meseriașii și industriașii 
noștri, cum ar trebui. Una stă: pănă esistă 
în lume rasse diferite, pănă atunci și noi 
trebue să ne manifestămă de ceea-ce sun
temă și să dorimă a fi ceea-ce trebue să 
fimă. Avemă industriași români, avemă 
neguțători, avemă meseriași: să nu-i în- 
cunjurămă, când putemă cumpăra dela ei.

Toți aceia, cari numai din gură pre
dică : meseriă și industria românescă, er 
în faptă lucrări, ce le potă face prin Ro
mâni, le facă prin străini, numai Români 
adeverați nu suntă.

In privinfa aplicării la meserii, ar 
mai fi de dorită, ca pe câtă numai se pote, 
să se aplice mai mulțl băieți din părinți 
cu dare de mână, ca meseriașii să nu se 
lupte cu neajunsuri îndată dela începută. 
Ună meseriașă cu dare de mână se împune 
mai multă, și bunăstarea lui înainteză iute.

Amă amintită, că Asoci ați unea nu 
pote așecja pe toți băieții, câți ’i-se îmbiă 
la meserii. Gausa estej: lipsa mijloceloră. 
După cum veți audi din raportulă nostru, 
anulă trecută amă așezată ună numără 
atâtă de frumosă de băeți, cum nu s’au 
aședată nici într’ună ană de când esistă 
societatea. Spesele prin urmare ni-se ridică 
din ană în ană. Ună ucenică are lipsă la 
ană cam de 7 fi. în bani gata, pentru 
scolă, spălată și taxa de spitală.

Mulțumită însă cerului, că inimi no
bile, cari cunoscă lipsurile și simțescă du
rerile nostre, nu ni-au lipsită în trecută și 
sperămă, că nu ne voră lipsi nici în vi- 
itoră. Sporulă noslru va cresce numai în 
măsura, în care vomă dispune și de mij- 
loce.

Cu recunoscință trebue să amintimă, 
că pe lângă ajutorele de pănă acum, atâtă 
anulă trecută, câtă și anulă acesta amă 
fostă norocoși a ne bucura de ună nou 
sprijinitoră, care ne tinde mână de ajutoră. 
Numele lui îlă veți afla din raportulă 
nostru.

Toți, cari dorescă înaintarea nostră, 
să nu întârdie cu obolulă loră. Jertfa loră 
aduce rode însutite și înmiite. Cu acesta 
declară adunarea de deschisă.

După vorbirea acesta a d-lui 
președinte Petrescu, care a foștii viu 
aplaudată, s’a cetită raportulă co
mitetului și ală cassarului, din care 
însămnămă următorele:

Anulă treoută s’au așecjată aici in 
Brașovă la mai multe feluri de meserii 79 
de ucenici (ou 35 mai mulțl ca în anulă de 
mai ’nainte), anume: 10 zidari, 10 măsarl, 
5 băcani, 2 zugravi, 12 pantofari, 9 cis- 
marl, 2 tipografi, 4 croitori, 6 lăcătuși,

Der Iancu nu vru să înțelegă 
nimică.

Dupa-ce se depărtă dintre noi, 
întrebai pe cei de față, că ce-i asta? 
Dorănuva crede elă, că am venită, 
ca să-i întunecă gloria, său să-i stau 
în cale la vre-ună plană ală lui.

— Nu, nu! fu răspunsulă din 
tbte gurile. De când a primită șta
feta, care i-a dusă resoluțiunea, că 
proiectulă s’a primită și împăratulu 
vine pe la Găina, — așa tfacteză și 
cu noi.

Era pe la 6—7 bre sera, când 
stamu de vorbă cu cei presențî în- 
trebândă și vrendă a-mă informa de 
tbte. Câmpenii și totă împrejurulu 
era într’o activitate febrilă. Era greu 
ca înaltulă ospe să vină pe la „Găi
na44 la Câmpeni, de-6re-ce nu erau 
căi bătute, decâtă o cărare. Apoi 
se sciea, că Majestatea Sa vine c’o 
suită de 40—50 persone. Unde se 
găsia acum o casă, ca să încapă a- 
tâtea persone la o cină comună?

I. .Axente Severii.
(Va urma.)

3 ferarî, 2 măoelarl, 4 architecțl, 1 tiniohi- 
giu, 4 cojocari, 1 șepcară și 4 lemnari.

Cu totulă se aflau în Brașovă la sfir- 
șitulă anului trecută 245 de ucenici meșteșu
gari români, venițl aici din tote părțile 
țerei.

Calfe au eșită în anulă trecută 55, 
anume: 9 cismarl, 4 croitori, 2 tipografi, 
2 măcelari, 7 papucarl, 4 măsarl, 7 lemnari,
1 olănară, 1 băcană, 1 văpsitoră, 2 ar
chitecțl, 4 cojocari, 5 ferarl, 4 lăcătuși și
2 zidari.

Din feliuritele fonduri ale Asociațiu
nei li-s’au dată uceniciloră români mulțime 
de ajutore, annme: s’au plătită pentru ei 
taxele la șcdlă în suma de vre-o 212 fi., 
pentru spălată 79 fi. 60 cr.; peste 60 din
tre ei au primită câte-ună rândă de haine în 
preță cu totulă de 244 fl. 60 cr. Altora dintre 
ucenici li-s’au împărțită stipendii (primite 
dela societatea „Transilvania14), anume: 20 
au primită oâte 20 fi., 2 câte 25 fi., unulă 
30, er unulă 50 fi.

La suportarea acestoră cheltuell a 
fostă multă ajutorată Asooiațiunea mese- 
riașiloră noștri prin împregiurarea, oă pe 
lângă ajutorele de pănă acum, a începută 
de doi ani încoce să primăscă ajutoră și 
din partea institutului de bani „Albina14 din 
Sibiiu, care a dăruită societății în fiă-care 
ană câte 200 fi.

Averea societății la finea anului tre
cută consta din: Fondulă propriu îu sumă 
de 4661 fi. 40 < r.; Fondulă Stroesco în sumă 
de 43.700 lei și 195 fl. 18 er.; Fondulă 
centru redigiarea unui ^iczril ală meseriași- 
loră români peste 14,000 lei. Aici mai 
este a se socoti și fondulă societății soda- 
liloră români, în sumă de 845 fl.

Din cele clise pănă aci, orl-cine 
se pote convinge de marile binefa
ceri, ce le aduce acesta Asociațiune 
pentru crescerea și îmulțirea mese- 
riașiloru români. Binefacerde ei au 
începută a se simți chiar și în cele 
mai depărtate unghiuri ale țerei, 
ceea ce o dovedesce numeruld din 
anu în anii mai mare alu ucenicilorii 
meseriași români, aflători sub scu- 
tulu acestei Asociațiuni.

Der cu câtă mai tare cresce 
numârulu ucenicilorii, cu atâtu mai 
avisată este Asociațiunea la spriji- 
nulfl publicului românii, căci din 
modestele sale fonduri nu mai pbte 
râsbi cu ajutorarea atâtorfl copii să
raci. De aceea repetămu a atrage 
atențiunea publicului nostru asupra 
acestei Asociațiuni binefăcetore, care 
ar trebui se fiă cu mai multă căl
dură sprijinită și se aibă ună nu
mără multă mai mare de membri, 
de cum este acela, pe care îlă are.

Daruri lui Bismarck.
Se va vorbi încă multă despre sărbă

torile din Friedrichsruh și rară se va găsi 
ocasiune mai favorabilă pentru a caracte- 
risa poporulă germană și gusturile sale. E 
cunoscută, că d. de Bismarck este încă po
pulară în Germania, de-Orece a primită ou 
ocasiunea aniversărei sale mai multă de o 
sută douăzeci mii de sorisorl. Din acestea, 
cjece mii ’i s’au trimisă din America.

După lista câtor-va din cele 6439 ca
douri ce ’i s’au trimisă, putemă judeca cum 
se onoreză in Germania dmenii mari.

S’au preocupată multă de hrana bă
trânului cancelară, astfelă cancelarulă a 
i_rimită ună oârnață lungă de 21 metri. 
Pe lângă acesta ală are să mai mănânce 
ună eașoavală de 190 de livre, ună altuia 
de 120 livre, apoi mai multă de 140 duzini 
de diferite alte oașcavalurl. La acestea suntă 
de-a se adauge încă 50 de ridiohl. Nu 
trebue asemenea să uitămă 12 somnl, 20 
de plăcinte de ficată grasă, ună coșă cu 
mere, patru 1&41 cu stridii, miere, ună coșă 
cu pâne azimă, știucl vii, o prăjitură în for
mă de telegramă trimisă din Cassel, ouă 
zaharisite și icre! Apoi o miiă de sticle cu 
vină, cidru, licorurl, cognacă, mai bine de 
5000 de țigări, pipe, tutună și 2500 cutii 
de chibrituri!

Alți admiratori s’au gândită, ca să îm
brace pe prință ; așa elă a primită o manta,
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o plapomâ de peri de oămilă, o cască de 
piele, pantofi, trei părechl de șoșoni, bas- 
tine etc.

Unii omii originalii i-a trimisă o sa- 
biă cu inscripția: „împlântată în FrancesI 
la 1813“. O damă numai puțină originală 
i-a trimisă o cutiă de ace ou gămăliă. La 
acestea mai trebue să adăogămă 131 de to
curi, 53 de călimări și ohiar 83 de foto
grafii ale unoră persone cu totulă necunos
cute, oarl au crecjută, că e de datoria loră 
de a-i trimite portretulă însoțită de o de
dicația. 30 scriitori germani i-au trimisă 
operile loră complecte. Alțl 11 s’au mulțu
mită să-i trimită operile alese. 28 de orașe 
au trimisă adrese pe materii prețiose. A- 
dresa orașului din Munich e gravată pe o 
placă de aură. 20 de persdne piâse i-au tri
misă biblii. O femeiă bătrână de 75 de ani 
i-a trimisă o corână funerară, ce era des
tinată pentru propriulă ei mormentă. Ceea 
oe a trebuită să procure multă plăcere 
prințului de Bismarck a fostă o statuetă a 
lui Ltdovioă ală II-lea de Bavaria, trimisă 
de ună oredinciosă din Augsbourg.

In fine o grupă de admiratori din Lu
beck i-a trimisă monumentulă Niederwald 
tăcută de maoarone.

ProducțiunT și petreceri.
Vineri în 19 1. o. va da ună concertă 

în sala de concerte din locă oântărețulă 
dela opera reg. saxonă, d-lă Albert Stritt, 
cu concursulă d lui profesoră Lassel și a 
d-șoreloră Frieda Schnel, O. Kugler (so
prană) și d-ș6ra Ella Hesshaimer (violină). 
Bilete se potă căpăta în librăria W. Hiemesch 
și în 4iua concertului la cassă. Fotelă: 
1 fi. 50, cercle : 1 fi. 20, balconă : 1 fi. 50, 
rangulă I: 1 fi., parteră: 80 or., stată: 
60 cr., studenții: 40 or. Inoeputulă la 8 
ore sera. *

Prestidigitatorulă Luis Peterky va da 
două representațiunl mâne și poimâne, în 
cjiua primă și a doua de PascI în, berăria 
orașului. Începutului la 7*/ 2 6re săra. Intrare 
liberă. *

Marți în 16 1. c. va arangia în sala 
otelului „Centrală“ d-lft Iuliu laschik ou 
corulă său de fetițe o serată musicală. 
După producțiune va urma dansă. Incepu- 
tulă la 8 6re săra. Intrarea de personă 70 or. 
pentru studenți 40 cr.

*
Societatea sodaliloră tomânl din Bra- 

șovă va da o producțiune și petrecere co
legială, Luni, în 3 Aprilie st. v. 1895 (a doua 
c]i de PascI) în sala „Hotelului Centrală 
Nr. 1“. Inoeputulă la 7 ăre săra. După pro
ducțiune urmăză dansă, înoependă cu „Că
lușarul^ și „Bătuta". Intrarea: de personă 
60 or. Bilete se potă căpăta la D. D. Ere- 
mias, la Librăria Nicolae I. Ciurcu, la Ca- 
sina Română și săra la casă. Ofertele ma- 
rinimose se vorU chita publice.

Programa: 1) Musica; 2) „CoronaMoldo
vei14, de N. Popoviol, eseoutată de corulă 
Sodaliloră; 3) Music ; 4) „Deolamațiune“, 
de I. Furnică; 5) „Bobooele și inele“, de 
I. Vidu, eseoutată de corulă Sodaliloră ; 
6) Musica. — „0 nopte furtunosă^, comedie 
în 2 acte, de I. Caragiale.

*
Societatea de lectură a tinerimei dela 

institutulă pedagogico-teologică ort. rom. 
din A r a d ă va arangia o ședință festivă 
în Dumineca Tomei, (9/21 Aprilie o.) în 
sala oea mare a seminarului. Inoeputulă la 
6 ăre săra. In numele societății: Vasilie 
C. Romanulă, v-.preși.; George Ciuhandu, 
secretară.

Programa: 1) „Christosă a înviată", 
coră bărbătesou; 2) „Cuventă de deschi
dere", rostită de V. C. Romanulă, v.-pre- 
ședintele societății; 3) a) „Sântă", b) „Pre 
Tine Te lăudămă", terțete bărb. de G. I. 
btefanescu; 4) „Oreștinismulă în serviciulă 
omenimei", disertațiă de Gerge Ciuhandu, 
cl. c. II. 5) „Intre piatra Detunata", coră 
bărbătescă de G. Dirna; 6) Actulă II scena 
I. din „Despotă Vodă", tragedie de V 
Alexandri, declamațiune de Procopiu Gi- 
vulescu ol. o. 1.; 7) a) „Doine" eseoutate 
solo pe violină de Trifonă Lugoșană, ol. 
c. I. b) „Crișana“, melodie pop. de dansă, ese

outată de orchestra seminarială; 8) „Lup
tele și biruința bisericii Domnului", diser
tație de Ionă Plavoșină, el. c. III. 9) „La- 
orirnl și suspine", romanță, cuvinte de N. 
Vieroșanu, musică de G. Carlson, esecu- 
tată de Procopiu Givulescu (voce), Trifonă 
Lugoșană (violon-cello) și Liviu Rațiu (cim- 
bală) clerici; 10) „Spusu-mi-a frunda de 
vie", ooră mixtă, din „Musa Română" ; 11) 
„Murgu și fata lui", poesie de Vasile R. 
Buticescu, declamată de Ștefană Roja, ped. 
c. IV. 12) „Hora Severinului", eoru bărb. 
de O. Porumbescu; 13) „Marșă", esecutată 
de orchestra seminarială.

*

Societatea de lectură teologică-peda- 
gogică „7oa«u Popasu^ din Caransebeșu va 
arangia o ședință festivă la Dumineca To
mei (în 9/21 Aprilie c.) în sala „Reuniunei 
de cântări". Inoeputulă la 4 ore p. m. 
Pentru societate: Iosifă Curuțl, vice-preșe- 
dinte; Ales. Munteanu, secretară. Oferte 
benevole în folosulă societății se primescă 
ou mulțămită și se chiteză pe calea publi
cității.

*

Producțiune teatrală se va da la Ara dă 
din partea tinerimei meseriașe române din 
Aradu, sub conduoerea învățătorului Nic. 
Stefu, în 9/21 Aprilie 1895, la „Dumineca 
Tomii", în sala „Krispin" (strada Deăk- 
Ferencz). Scopulă: ajutorarea învoțăceiloră 
meseriași români lipsiți de mijloce. După 
producțiune jocă, care se va începe cu 
„Călușerulă" și „Bătuta" sub conducerea 
vătafului Iustină Olariu. Pentru comitetulă 
arangiatoră: Petru Truția, președinte. In- 
ceputulă la 8‘/2 ore sera. Intrarea: Lo
cuia I: 1 fi. 50 or.; II: 1 fi. 20 or.; III: 
80 cr.

Din partea diletanțiloră români se 
va juca piesa: nCinelă-Ginelău, comedie cu 
cântece într’ună aotă, de V. Alexandri. 
Personele voră fi representate prin d-nii: 
Nic. Haiduoă; d rele: Emilia Opreană, 
Elena Măceană, Florica Stoiană și d-lă 
Mihaiu Bila.

*
Bală in Derste. A doua di de PascI, 

în 15 Aprilie 1895, se va arangia ună baiu 
românesoă în hala cea mare de bere (Zeii) 
în Dârste. Intrarea de persână 50 cr. v a. 
Inoeputulă la 7 6re sera. — La aoestă bslă 
învită cu totă respectulă Ludovică Trep- 
ches, restauratoră. — Comitetulă balului e 
compusă din d-nii: Ioană Aldulea, Toma 
Boroșă, Dumitru Voina, Sțefană Popoviol, 
Const. Moroașă, Alecse Seceleanu, Dumi
tru Moșa, Ștefană Muscală, Neoulae Irimie, 
Neculae Barbu, Alecse Aldulea, Const. D. 
Marcheșă.

*
Tinerimea română din Hăghigă va 

arangia Marți în 4/16 1. c. o producțiune 
cu dansă în „sala din dâl£i“ de acolo. Pre
țuia intrărei: de personă 40 cr., de păreehe 
60 or., de familiă 80 cr. Programa: 1) 
„Arvinte și Pepelea" piesă teatrală de V. 
Alexandri, jucată de d nil C. Davidă I. Ia- 
oobă și M. Tampa; 2) O declamațiune 3) 
„Mugură mugurelă" solo de A Bucșa. Du
pă producțiune urmâză dansă

Literatură.
In tipografia diecesană din Gherla a 

apărută: Preotulu ca ministru alu Sacra
mentului penitenței, tractată teoretioă- 
practică, prelucrată de Arghirobarbu, cu 
permisiunea superioriloră. Prețulă 1 fi. (tri
misă prin poștă 1 fi. 10 or.) In raportă cu 
mărimea opului, care conține 207 pag. for
mată mare și țipară compresă, prețulă e 
forte ne’nsemnată. Scopulă opului este 
de-a servi ca ună manuală și povățuitoră 
mai alesă pentru preoții tineri, cari ca 
confesori au de-a se lupta cu multe greu
tăți la administrarea sa?ramentului peni
tenței. %

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol- 
dovanu, broșură elegantă, de 11 oble, format 
8°. Prețulă unui esemplară e : 50 cr. seu 1 
coronă, plus 5 or. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francă 50 bani. 
Comandele se potă face la adresa: Traiană 
H. Popă, publicistă, Brașovă (Brasso) seu 
la administrația „ Gazetei Transilvaniei^.

Gunoiulu și PlugărituliL

„In natură nimică nu se perde, 
nimică nu se creeză, ci totul u este 
numai o schimbare neîntreruptă a 
materiei și a puterei". Cuvintele 
acestea le-a rostită învățatulâ che- 
mistă franceaă Lavosier, cercetândâ 
și analisându modulă de nutrire ală 
animaleloru și ală planteloră.

In adevără, plantele se nutrescu 
în două feluri: prin foi și prin ră
dăcini. Prin foi (organe) primescu 
nutrementu din aeră și din umeeje- 
lele lui, precum e azotulă, oxige- 
nulă carbogenul și hidrogenulu ; aces
ta se numesee și nutrementu organicii. 
Er prin rădăcini primesc nutrementu 
din leșiile (acidele), ce se afla în 
pămentu, precum e sarea, ferulu, 
cenușa și altele; acesta se numesee 
și nutrementu anorganică.

Nutrementulâ anorganică (din 
leșii) alu planteloru servesce la for
marea lemnului, er celâ organică 
(din umecjele) la respirare (răsuflare). 
Cum-că plantele se nutrescu și prin 
foi, se păte convinge ori și cine, 
decă primăvara va lega peste mij
locii, cu o ață, unii pomișoru mai tî- 
nără, după care va vede, că pornulu 
va tace o umflătură de-asupra legă- 
turei. Acestă umflătură se face din 
nutrementu, pe care pornulu îlă pri- 
mesce prin frun4ele sale.

Precum nutrementulâ plante
loru e de două feluri, așa e și alu 
animaleloru. Nutrementulâ organicu 
(din plante) alu animalelorâ se pre
face după nutrire în carne și ăse ercel 
anorganic (din leșii) neputendu-se mis
tui în stomaculâ loră, ese sub for
mă de balegi, pentru a servi mai 
departe ca nutrementâ plantelorâ. 
Astfelâ a întocmită bunulu Creatoru 
natura, ca animalele după nutrire se 
dea o parte din nutrețulu mâncată 
erașl planteloru, dela cari l’au fostă 
primită, adeverindu-ae acesta și prin 
cuvintele citate mai susâ, că: „în 
natură nimică nu se perde, nimică 
nu se creeză, ci totulu este numai o 
schimbare neîntreruptă a materiei și 
a puterei".

Plugarii învățațl au mai aflată, 
că jumătate din nutrețulă uscată, 
cu care se nutrescâ vitele, se pre
face în balegi, er cealaltă jumătate 
în carne și ăse. La vitele rumegă- 
tore 100 chilograme de balegi con
țină cam 84 chgr. apă și 16 chgr. 
nutrețu uscată, ăr udulâ conține cam 
95 chgr. apă și 5 chgr. nutrețu us

Domnii abonențl ai „Gazetei" îșl potă 
procura acbstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului trilunariî la foiă.

*
In editura librăriei Carolă Muller din 

BucurescI (Calea Victoriei 53) au apărută 
de curendă urmă țârele cărți: Unu anu de 
luptă, de A. Vlăhuță. Conține vre-o 34 de 
seriei felurite. Prețulă 2 lei 50 bani.

Poveste tristă, romană de Franșois 
Goppee, tradusă de Dumitru Stăncescw, 116 
pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

Epigrame, de Badu T. Bosetti. Ediția 
II. Prețulă 2 lei.

*
In tipografia G. A. Lăzăreanu din 

BucurescI (Str. Episcopiei 3) a apărută: 
George Steplionsen (inventatorulă loco- 
mobilei și ală căiloră ferate), vibța și ope
rele sale. Conferință ținută în ședința pu
blică a societății sciințifice literare „Tine
rimea Română", urmată de o dare de semă 
asupra sooietății de ajutoră reciprocă a 
funcționariloră căiloră ferate române, de 
lână G. Neamțu. Prețulă 1 leu.

*
Aliterațiunea în limbile romanice este 

titlulă unei nouă cărți, apărute în tipografia 
națională din Iași fStr. Alexandri 11). Au- 
torulă ei este d-lă Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

cată. La cai 100 chgr. balegi con
ținu cam 76 chgr. apă și 24 chgr. 
nutrețu uscată, er udulu cam 90 
chgr. apă și 10 chgr. nutreță uscată. 
Celâ mai apătosâ gunoiu estecelâ de 
porci și de bivoli; celâ mai cu pu
tere este celâ dela vitele puse la 
îngrășată, er celâ mai caldă e-.dela 
oi și cai.

Gunoiulu dela oi și cai, fiind 
mai caldă, e bună pentru pământu
rile mai reci și lutose; celâ dela vi
tele rumegătăre, pentru pământurile 
năsipăse și vârâse, er celâ dela porci 
și bivoli, pentru pământurile mai 
grase seu humăse

Gunoiulâ prâspătâ nu e bună 
la sămenăturile de tomnă, de-ărece 
cuprinde în sine nisce ciupercuțe 
(spori, sămânță) de tăciune, cari li- 
pindu-se pe grăunțe, le facâ și pe 
acestea de producă tăciunele de 
grâu, seu cărnele din săcară; elu însă 
eBte bună la sămenăturile de pri
măvară, precum e cucuruzulu, car- 
tofulu, ovăsulâ, orzulâ, bobulă, mă
zărichea, trifoiulâ și altele.

Așternutulu, care se întrebuin- 
țeză sub vite, pentru a suge udulâ 
și balegile mai moi, păte consta 
din: paie de grâu seu săcară, orzu, 
ovesă, rogozâ seu frun4e de arbori. 
Celâ mai bună așternută este celu 
din paie de grâu și secară, de-ăre-ce 
acestea au goluri mai mari, ca cele
lalte, și astfelâ potă absărbe mai 
multe părți moi din udâ și balegi.

Pentru o vită mare, se soco- 
teacă, ca așternută, cam patru chilo
grame de paie pe 4b er pentru unu 
vițelâ numai pe jumătate atâta. 
Unu chilogramâ paie de grâu bou 
secară, absărbe câte patru litre de 
udâ; cele de ovesă și orzâ numai 
jumătate atâta, er rogozulă și frun- 
4ele arboriloru, ne-avându goluri 
mari, abia absorbu câte ună litru.

Cu câtu se lasă așternutul!! 
mai multă sub vite, cu atât-u se face 
gunoiulâ mai bună, de-6re ce golu
rile paieloru au timpâ de ajunsă 
pentru a-se umple cu udâ și balegi 
moi, și ast-felu potă ajuta mai cu- 
rându descompunerea și fierberea 
lui. De aceea unii plugari învățațl 
recomandă, ca gunoiulu să nu se 
acătă așa desâ de sub animale, ci 
numai de câte două-trei ori pe anu. 
In asemenea cașuri grajdurile ar tre
bui făcute mai înalte și mai afunde, 
cu eslile mișcătăre, ca acestea să 
se potă ridica și slobozi, când cere 
trebuința.

In împrejurările, în cari se află 
plugarii noștri însă, așa ceva e fărte 
greu; este de ajunsă, decă gunoiulâ 
se lasă sub vite pană când credemă, 
că așternutulâ s’a umplută bine de 
udâ și balegi mai moi, pentru-că 
neîntâmplându-se acesta și scoțân- 
du-se așternutulă săcâ pe grămadă, 
gunoiulâ se muce4esce. Pentru a 
încungiura acesta, este bine a face 
grămada de gunoiu ceva mai afundă 
în pământâ și cam în dosă, unde 
să fiă ferită de vânturi și săre, apoi 
e bine a arunca din când în când 
pe ea udulâ, ce se scurge din gu
noiu seu grajdă, er erna se se arunce 
câte-odată și zăpadă, decă presupu- 
nemâ, că gunoiulâ nu are destulă 
ume4elă, ca să potă ferbe ; mai de
parte e bine a planta în jurulu gră- 
mezt-i și câți-va du4l (frăgari), cari 
prin umbra loru încă împedecăabo- 
rirea (evaporarea) materiilorâ nutri- 
tăre din elâ.

Precum este păgubitoră a arun
ca gunoiulâ, când se scăte de sub 
vite cu furcoiulu în tăte părțile, a 
lăsa udulâ să se scurgă din grajdu 
fără a-lă întrebuința unde-va, seu a 
lăsa se se scurgă mustulu din gră
madă pe ulițe: totă așa de păgubi- 
torâ pentru plugăritâ este și a duce 
gunoiulu pe câmpu și acolo a-lâ lă
sa în grămejore mici timpâ uitată
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în arșița sorelui, espusu venturiloru 
și ploiloru, pană când aburesce din 
elâ tâtă materia nutritore (amonia- 
culu).

Lucră deci tare greșită acei 
plugari, cari socotescă gunoiulu vi- 
teloru ca o materiă nefolositbre seu 
molestătâre, de care voescu a se 
scăpa câtu mai curendu și cu ori 
ce preță. Unii ca aceștia se asemă
nă nebunului din poveste, care arun 
eându-și punga cu banii într’o apă 
mare, strigă, că elG pere de forne. 
Așa și plugarii, cari cadu în astfelu 
de greșeli, se căescQ, că ei au dușii 
atâtea și atâtea care de gunoi la 
câmpii și totuși au avutu o recoltă 
slabă. Vecjl bine, că recolta a fo3tu 
slabă, decă gunoiulu a fostu reu.

(Va urma).

Din „înțelepciunea Brahmanului".
(Sentințe, de Fr. Ruckert)

Bogatulă în streini e peste totă acasă, 
Săraculă e streină în propria lui casă.

De te-ai arsă vr’odat’ cu lapte 
Inghițindu-’lă prea ferbinte,

Vei sufla chiar și în zară, 
Laptele ținendu-’lă minte.

Ospetărie-i lumea, la care cătră sâră
Ună călăreță opresce și’n dori elă plecă eră; 
Plăcerea lumii, flore: de vreme înfloresce, 
Păn’ nu se face seră, sermana, vestejesce.

Inima-’țl dedă să porte o durere ardătore, 
Luminări-’I arde capulă, der se vaetă ea ore? 
Din materiă curată, tăcendă arde păn’ se stinge 
Câră, fitilă nu-’să curate, decă-’n ardere 

[ea plânge.

Chiar și trupulă mi-’lă voiu cere 
înapoi dela țărînă,
Căci nu vreu să putrezescă
Din ce am nici o fărâmă.

Haina, ce-am lăsată în gropă, 
Cum toții facă, la soroce, 
Imbrăca-o-voi eu eră, 
Decă somnulă mi-’lă voiu coce.

Va fi totă vechia mea haină, 
Dâr ca nouă de curată, — 
Peste nopte griji mama 
La copilă s’o dea spălată.

Brașovii.
1. Prișcn.

S u g i u 1 u.

Pin cuventulu sugiu înțelegemu 
inflamațiunea unui degetO dela mână, 
care se sfîrșesce prin câcere, făcendO 
inultu puroiu. Sugiulă se pâte isca 
dintr’o simplă sgărietură, o tăietură 
sâu o simplă lovire, der cele mai 
adeseori pricina lui este o înțepă
tură, mai cu s6mă când este tăcută 
cu unu instrumentă murdară, cum 
ar fi unu acu ruginită, unu cuțită 
de bucătăria plinu de sânge/seu cu 
corpu streină, cum ar fi o țandură 
de lemnu seu de metalu, etc., care 
a remasu în rană și acesta s’a în
chisă peste elă.

Sugiulă începe în tot-deuna prin 
o durere la verfulă degetului, care 
durere este adencă, viă, neîntreruptă, 
mărită din timpu în timpă prin 
svîcniturl strejnice. Acâstă durere 
cresce din 41 h* * 4b dându simțirea 
de arsură, seu a unei sulițe, care s'ar 
înfunda în degetu, nelăsândă bol
navului nici o liniște, nici o urmă 
de somnă. In acestă timpu degetulă 
ia o colâre roșie-albastriă, și se 
umflă așa de multă, în câtă devine 
diformă. Din pricina durerei celei 
mari și a lipsei de somnă, bolnavulă 
capătă friguri, are sete mare, lipsă 
de poftă de mâncare și gură rea.

Presimțirea cutremurului de păm&ntu 
la animale.

Ca ocasiunea oeloră două mari cutre
mure de pămentă, oarl au pustiită în Apri
lie anulă trecută Locrisulă, a făoută Dr. 
Gr. Scuphos observări interesante asupra 
presimțului animaleloră și a fricei, ce o 
arată ele înainte de outremură. Mai alesă 
cu ooasiunea cutremurului din Vinerea mare, 
cânii orășelului Martino erau într’o agita
țiune forte mare. Câte-va secunde înainte 
de cutremură ei începură a urla, preoum 
facă cânii, cari nu potă suferi musica. Ur- 
letulă, dice Scuphos, dură întrâgă nopt^a, 
era ună chaosă îngrozitoră: de-oparte sgu- 
duirile necontenite ale pământului, de altă 
parte urletele sfășietore de ureohl ale câ- 
niloră.

O pisică, care se afla într'o colibă de 
lemnă a unui luorătoră, începi! câte-va 
secunde înainte de cutremură a miorlăi și 
a-se văeta, și în decursulă cutremurului 
săria de pe ună obiectă pe altulă.

Adevărații prevestitori ai cutremuri- 
loră celoră mari, cari au începută în nop- 
tea Duminecei de Pasol, au fostă cocoșii, 
ale căroră strigăte erau așa de curidse în 
feliulă lor, înoată se putea observa din ele o 
frică nemărginită.

Dela ună păstoră afla Dr. Scuphos, 
că câteva minute înainte de cutremură, în. 
Sâmbăta de PascI, ori câtă își dete elă și 
soții lui truda, nu fură în stare să oprâscă 
turma de oi și pe câni, dela fuga sălbatioă 
spre munte. Numai după ce trecu cutre- 
murulă, se întorseră ârăși de sine animalele 
înspăimântate.

Dr. Scuphos 'își esplică aparițiunea 
acâsta astfelă, că înainte de intrarea ade
văratului cutremură, pămentulă începe a se 
sgudui sâu a tremura, dâr așa de încetă, 
încâtă omenii nu simtă nimica, pănă când 
animalele, la cari unele simțuri suntă fort® 
desvoltate, simtă aceste sguduirl ușâre.

*
Unii uriaș ii.J

Se vede, că săminția uriașiloră încă 
nu s’a stirpită cu totulă de pe pămentă. 
Profesorulă francesă Brissaud, unulă din
tre doctorii de frunte ai spitaleloră din Pa- 
risă, scrie, că a vădută la ună tergă ună 
omă înaltă de 2 metri și 20 centimetri, 
Pănă la versta de 16 ani, elă orescuse în 
modă obicinuită, dela 16 ani în susă însă 
a începută a cresce așa de tare, încâtă,, 
când era de 21 ani, ajunsese înălțimea d& 
mai susă, devenindă ună adevărată uriașă, 
E peste măsură ososă, manile îi ajungă mai 
pănă la glesne, umerii obrazului suntă 
peste măsură eșițl înafară, ffuntea-i e forte 
îngustă, âr barba peste măsură mareșides- 
voltată, așa că uriașulă semănă fârte multă 
cu maimuțele, atâtă după forma dinafară, 
câtă și în privința mișcăriloră. Pănă, la 
etatea de 35 ani a fostă forte sănătosă și 
capabilă de muncă, atunci însă s’a bolnă
vită, n’a mai fostă în stare să munoescă și 
a începută să se arate la târguri pentru 
bani, storcendă admirațiunea tuturoră ce
loră ce-lă vădu.

Forma cea mai gravă o ia 
sugiulă atunci, când inflamațiunea

este adencă pană la osu, care pote 
la rendulu lui se se distrugă, se de
vie oștit morttit, seu de lupu, după
cum se cțic0 țeră. Decă înse bol- 
navulu se caută de vreme, lucrurile 
nu ajungă aci, sugiulă nu se duce 
așa adencă, nu atacă osulu, nu pro
duce friguri, și deși este forte dure- 
rosă, elă remâne numai pe dea
supra.

Trebue der se ne dămă tote 
silințele, ca se oprimă sugiulă câtă 
se pâte mai iute diu mersulă lui. 
Pentru acesta trebue se ținemă de
getulă în cea mai mare nemișcare, 
ținendă mâna legată pe peptă. De 
mai multe-orl pe 41 se ținemă mâna 
în apă călduță cu tărîțe, seu în apă 
de socă, seu de nalbă, totă călduță, 
câte o jumătate de âră, 6r dela o 
baiă până la cealalaltă să punemă 
cataplasme de făină de porumbă ; 
aceste cataplasme trebue se cuprin
dă nu numai degetulă, ci o parte și 
din mână. Prin aceste mijlâce mic- 
șorămă durerea, dândă une-ori în- 
deretu sugiulă, cu tâte că cele de 
mai multe ori acesta nu se pâte, și 
elă câce, face puroiu.

0 dată ce sugiulă a coptă, nu
mai decâtă trebue deschisă printr’o 
tăeitură și deșertată de totă puroiulă. 
Cu câtă tăietura se face mai din 
vreme, cu atâtă ea împedecă ca 
inflamația se se întindă mai departe, 
la restulă mânei, la pumnă și chiar 
la antebrațu, dândă astfelă nascere 
la suferințe cu multă mai grave. 
După deschidere, sugiulă se spală 
cu acidă fenică (2 la sută), se pune 
prafă de iodoformu și se legă cu 
vată și cu o fașe mică. Lucrulu 
acesta îlu facemă în tâte 4ilele pănă 
la vindecare.

(„Ap. Săn.u)

POVEȚE.

întrebuințarea urzicei ca alimenta 
pentru vite. Urzica este o hrană fârte 
bună pentru vite. Ea sporesce lap
tele vaciloră și capreloră, îlu face 
mai bună, și mai dulce, și chiar dă 
smântână mai multă. Primăvera tre
bue tunsă urzica și lăsată se se 
veștejască puțină la aeră. Amestecată 
pe urmă în proporția, o parte de 
urzică și trei părți de fenu și de 
paie, nu înțepă limba viteloră, cari 
o mănâncă cu lăcomiă.

Foile de viță. Se Întrebuințeză 
multă foile de viță spre a înfășură 
fructele, untulă, carnea seu venatulu 
când se espediâză și chiar la mân
cări, ca de es. sărmăluțe (găluscej 
etc. S’a recunoscută, că acestă pro- 
cedere nu mai este fără pericolă, de 
când se întrebuințeză prin vii sulfa
tul ă de cupru în contra parasițiloră 
ei. Foile păstreză în ele puțină din- 
tr’acestă aramă, ală cărui amestecă 
cu acidulă fructeloră formeză ace- 
tatulă de cupru, o otravă teribilă. 
Prin urmare este necesară, de a se 
spăla în multă apă foile de viță, 
cari se întrebuințeză la espediții, 
înse la mâncări este mai bine, decă 
nu se întrebuințeză de locă.

*
Ce trebue făcutu spre a nu obosi 

ochii? Când citesc! ori coși, ori 
compunl, ori faci vre’o lucrare 
mai grea, trebue se ridici ochii din 
timpă în timpă, de pe lucrare, și să 
privesci împrejurulă teu. Făcendă 
astfelă din 40ce în 4ece minute se 
va observa, că încordorea, muschi- 
loru va fi mai mică, și că ochii se 
voră obosi multă mai puțină, er 
sângele va circula mai bine.

*
Curgere de sânge. Din pricina 

șederei îndelungate la căldură, în 
sbre, precum și din alte pricini, cur- i 

gerile de sânge pe nasu suntu forte 
4ese. Ună mijlocă simplu și fârte 
bună pentru a opri sângele, care 
curge pe nașă, este de a pleca ca
pulă înainte, de a ridica în susă 
mâna din aceeași parte cu nara sân
gerândă, și cu cealaltă mână a apăsa 
pe nare, impedecândă sângele de a 
curge. In scurtă timpă, sângele o- 
prită astfelă se închâgă și scurge
rea înceteză. Numai câtă în aseme
nea împrejurare bolnavulă trebue- 
se se ferescă de a-șl sufla nasulu 
timpă de doue âre, căci sângele se 
pâte porni din nou și atunci scur
gerea devine multă mai puternică 
și mai grea de oprită.

*
Cojile de ouă. La țeră mai cu 

semă se potu vede cojile de oue 
aruncate în gunoiu. Asta’i mare 
greșela din punctulă de vedere agri
colă, fiind-că conținutulă vărosă ală 
ghiociloră de oue dă ună folosii 
mare în hrana puiloră, purceiloră și 
vițeiloră, nu numai pentru âsele 
acestoră animale, der și pentru-că 
ajută găiniJoră se facă oue și ajută 
și crescerea purceiloră și vițeiloră. 
Cojile de oue trebue pisate și ames
tecate cu nutreță.

*
Alesulu grâneloru pentru semență. 

In cultura cerealeloră, precum și în 
a legumeloră, este faptă dovedită, 
că semințele, după unu timpu ore- 
care trebue renoite. Insă la schim
barea acâsta, omulu are să ia în 
băgare de semă, că esistă grâne, 
cari potă servi la reproducțiune, er 
altele de mai puțină valâre, ale că- 
roră tăriă și resistință contra influ- 
inței climei e mică, suntă slabe și 
nu potă servi la reproducțiune. După 
lungi esperințe s’a constatată, că 
grâulă, care cresce pe căste, în pă- 
mentă mai puțină grasă, este ceiă 
mai bună pentru semență. Lucrulă 
acesta se pote esplica fârte ușoră. 
Pe căstă pămentulă este mai puțină 
productivă, și tot-deuna cam uscată 
în timpulă verei, de aceea plantele, 
cari crescă pe ea, potă suporta fri
guri mai aspre, decâtă cele de pe 
șesă, se desvoltă în modă mai na
turală, și productele pe cari le dau, 
suntă mai apte pentru reproducțiune, 
decâtă grâuele produse în pămentă 
grasă, cari, ca și animalele grase, 
nu suntă bune la reproducțiune.

*
Sobolii, furnicile și mușinoele de 

pe fenațe. Pe multe fenațe sobolii 
și furnicile facă mari neajunsuri prin 
scoterea de mușinâie, cari pe tim- 
pulu cositului ierbii strică uneltele 
și în jurulu loru nu se pâte cosi 
bine iarba. Mușinâele acestea, spo- 
rindu-se din ană în ană, detragă fâr
te multă din prețuJă fenațeloră. Der 
cu tâte acestea vedemă, că cei mai 
puțini economi de-ai noștri își dau 
silința, ca să le depărteze. Celă mai 
potrivită timpă pentru depărtarea 
mușinâeloră, este primăvera, er mo
dulă de a-le depărta este următo- 
rulă: săpămă mușinoiulă de jură 
împrejură cu hârlețulă, apoi aden- 
cindă unelta acesta câtu se pâte de 
tare la rădăcina lui, scotemă muși
noiulă. Din stratulă de pămentă în- 
torsă, luămă atâta, câtă se umple 
gaura și o bătucimă bine. Astfelă 
pe pămentulă acesta prâspetu va 
cresce iarbă și fenațulă va fi albă, 
frumosă și lipsită de mușinâie. Totă 
așa facemă și cu mușinâele de fur
nici, înse la aceste turnămă în gau
ră soluțiune de vitriolu de fieră, 
care omoră furnicile. Soluțiunea se 
prepară așa, că în 20 litri de apă 
solvimă 2 chilo vitriolă de fieră, er 
fluidulă preparată ast-felă îlă tur
nămă în 200 litri apă, din care apoi 
punemă câte-o litră în fiă-care gaură.

Nou abonamentu
la

GAZETA TMSimrai
Cu A Aprilie st. v.

a’a desclaisu nou abonamentâ 
la eare învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei nostre.

abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria:

pe nr-vi anii................................. 12 fi.
pe șese 1-clxlî ................................. S fi.
pe trei luzxi ................................. 3 fi.

Abonamente la numerele cu data 
de Dumineca: 

Pentru Austro - Ungaria:
pe unâ anu........................................... 2 fl.
pe șese luni ....................................... I fi.

Abonarea se pote face mai ușoră 
prin mandate poștale.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei™»

MULTE ȘI DE TOATE.



O râsbunare ciudată.
Intr’una din nopțile trecute, la Parisă 

■unii tânără lucrătorii mecanică, anume E. 
Voignier, a petrecută sera la balulă din 
strada des Gravilliers, cu amanta sa, o spă- 
lătorâsă, cu numele Maria Laurent. Cei doi 
amanțl eșiră împreună și o luară spre strada 
Templului, însoțiți de câțl-va amici, cari 
audiră aprdpe acâstă conversația: — Te 
rogă! vino să trăescl cu mine, dicea spă
lătoria. — Tu soi forte bine, că nici nu 
piotă, niol nu vrâu să-mi părăsescă părinții, 
răspundea Voignier. In urmă amândoi mer- 
gendă înainte, se găsiră singuri la colțulă 
stradei Beranger. In același timpă, strigăte 
desperate: „Ajutoră, telharulă“! se audiră; 
aleigară și găsiră pe spălătoria îuotândă 
într’ună Iacă de sânge și rănită de trei lo
vituri de cuțită. Voignier fugi, di fu prinsă.

Maria Laurent fu transportată la spi- 
talulă st. Michel și, cu totă starea sa de 
slăbioiune, declara pe amantulă său ca asa
sină. Der Voignier, întrebată, protestă cu 
indignare, și pare pănă acum, că poves
tirea sa este cea mai adevărată. Elă dice, 
că Maria Laurent, desperată, că refusă cu 
desăvârșire să mergă să trăesoă împreună, 
•s’a rănită singură. Informațiunile luate asu
pra lui suntă forte bune, și oă este impo
sibilă ca să fi făcută cu cuțitulă, ce s’a gă
sită în buzunarulă său, rănile Măriei Lau
rent. De altă parte nu s’a mai găsită altă 
■cuțită; se soie numai, că spălătorâsa a 
luată uuă cuțită dela ună prietină ală lui 
Voignier, ^ioendă, că îlă ia pentru aman
tulă său. Se pare, că Maria, într’ună accesă 
de desperare, s’a lovită singură, și că, pen
tru a se răsbuna contra amantului său, l’a 
denunțată ca asasinulă ei. Cu tote acestea 
Voignier a fostă pusă la disposiția jus
tiției.

.» -------------
POȘTA REDACȚIUNEI.

D-lui P. LăpBdatu, în Nojagă. Noi te sfătu- 
îmă, să nu-țl mai faci cheltuell zadarnice, căci nu 
vei afla pe nimenea, care să-ți tipărescă lucrările 
d-tale. Nu-țl mai perde timpulâ cu păscălia și cu 
cartea visurilor-ii, din cari nu poți trage nici ună 
folosă, ci mai bine cetesce nisce cărți bune, ori 
vre-o gazetă bună românfiscă, căci în acestea mai 
■.ușorii îți vei afla noroculil, decâtii în păscălii și 
cărți de visuri, cari suntă făcute numai a ameți 
capetele omeniloră ușoră credătorl.

Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 151.25 
Renta de hârtie austr. .... 101 55
Renta de argint austr.........................101.65
Renta de aur austr..............................123.60
LosurI din 1860   158.75
Acții de ale Băncei austro ungară. 1196.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 464.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 404.50
NapoleondorI.................................. 9.68
Mărci imperiale germane . . < 59.67‘/2
London vista....................................122.15
Paris vista.................................. 48.35
Rente de cordne austr. 4°/a. . . 101.40
Note italiene.................................. —•—

Tergulii de rîmătorl din Steinbruch.
La 8 Aprilie n. 1895

Starea r î m ă t o r i 1 o r ă a fostă de 
140.780 capete, la 9 Aprilie au întrată 
2296 oapete și au eșită 1002 rămânendă la 
10 Aprilie ună numără de 142.074 oapete.

Se notâză marfa: ungur^scă veche, 
grea dela 45.— or. pănă la 46.— or 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
48.—or. pănă la 49.— or., demij 1 o o ă dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușdră dela 
46.— or. pănă la 47.— cr.

Marfă țerăn(5scă grea dela 45.72 pănă 
la 46.— or. de mijlooă dela 45.— or. 
pănă la 45 72 or. ușdră dela 45.— cr. 
pănă la 46.— cr.

Mărfii serbdscă, grea dela 46.— cr. 
pănă la 46 % cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 45.— or. pănă la 45 l/2 or. transito 
ușoră dela 44.72 or. pănă la 45.cr.

Porcii îngrășațl de ună ană dela —.— 
cr. pănă la — or., îngrășațl ou ououruză 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — or..

Din 12 Aprilie st. n. 1895
Prețurile cerealeor din piața Brașovu.

Măsură său 

greutatea
Calitatea.

Valutas 

triaofi.

fl. or.

1H. L. 1 oel mai frumos 5 80
H Grâu < mijlociu . . 5 40
5J 1 mai slabă . 5 —
51 Grâu mestecată . . 3 80

„ f frumosă 3 80>5
» Sâoară țmijlooiă . 3 40

„ ( frumosă 3 605,
5)

Urză \ mijlooiu 3 10
_ f frumosă 2 505) Ovesă {mijlociu . —

5) Ououruză .... 4 80
jj Mălaiu.................... 5 —

Mazăre.................... 6 —
ÎS Linte................... 7 —
5> Fasole.................... 6 —
11 Sămânță de ină . . 10 —
11 Sămânță de oânepă 5 —

Cartofi.................... 1 20
>5 Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
51 Carnea de porcă — 48
55 Carnea de berbece — —

Său de vită prdspătă 231OO kil. Său de vită topită 33 —

Covore
de lână curată, recomandăm

CAROL PAUL.
DEPOU: la Hala de mărfuri, 
m țpodnl bătwșiîor, Brașov, 
Strada Hirscher. 675,2—3.

PrODrietarU: Dr Aurel BSlureșianu.

Mactorl responsabilii: fâregoriu

Oălendarulu septemănei.
MARTIE are 31 tjile. GERMENAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

2f Sfintele Pași
3 -j- Lnnia Sf. Pasci
4 Cuv. păr. Iosif
5 M. Teod. și Agat.
6 C. păr. Eutichie
7 C. p. Geor. ep. M.
8 S. Irod. Agav.

14 ț Pasci Bnnv.
15 j- Lunia Pasci.
16 Irina
17 Rudolf
18 Apolon
19 Antonia
20 Sulpitius

din 10 Aprilie 1895.
Cursul# losurilorH private

(lump. vinde.

Basilica 8.20 8.60
Credită .... 201.50 202 —
Clary 40 fl. m, c. 58.75 59.75
Navig. pe Dunăre 150.— 160.—
Lnsbruck .... 27.- —.—
Krakau .... 27.— 28.-
Laibach .... 24.- 25.—
Buda .... 63.— 64.50
Palfiy .... 59.— 59.75
Crucea roșie austr. 17,50 17.80

dto ung. . 11.70 12.20
dto ital. 13.— 13.50

Rudolf .... 23 75 24 75
Salm .... 71.50 73 50
Salzburg .... 26.50 27.50
St. Genois . . 72.75 74.—
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine 4:lh0la 100 m. c. 150.— —.—

dto 4% 50 70.- —.—
Waldstein 55.— 57.—
gerbescl 3% 43.75 44.25

dto de 10 franci - .— —.—
Banca h. ung. 4% 132 — 133.—

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 10 Aprilie n. 1895.

S fi m i n ț e
I «1 M
3 B5 â

Pxoțulu por
100 ohilogz.

dela | pană

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

6.90
6.95
6.90
6.90
7.—

6.05 
7.—
7.95
7.95
7.05

Semințe vechi 
ori nouă aoiulu

rf ^5 © O

"a ** Q &

Proțulu per
100 ohilgr.

dela pană

Săcară
Orzu 
Orză 
Orză 
Ovfisă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soia

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.80
6.40
6.65
7.10
6.85

6 90
6.60
6.90
8.10
7.10

ORI șa CE TUSE,
cum și tote bolele, c a t a r e de ale ca
nalului de respirație, gâtleju, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gâtu, 
începută de tuberculosă, se potă depărta 
mai bine și mai ușoră cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparată și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă ă 50 cr. și prafulă oare 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 50 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu sa simte după câte-va 
dile. Mai puțină de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multă pentru pachetare și espediată.

Tote comandele suntă a se adresa 
directă la St. Georgs-Apotheke. Vien, V/2 
Wimmergasse 33.

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

Depou la „Kreuz-Apotheke“
WIEN, VII. Mariahilferstrasse 72.

0
24 ri
îh & Essenz stomatică compos. Marca 
I de con^ravenț'e J- >n stea,
tf Picături de stomacn Sf. Jart.

Unu m
și probată 
leloră de

Domnii abonenți, cari 
încă, nu si-au reînoitu abonamen- 

9

tulii, suntu rugați a grăbi cu re- 
înoirea, ca espedarea diarului s6 
am sufere întrerupere.

Administrațiunea

„fâsaaetei transilvaniei44.

Cursulu pieței Brașowâ.
Din 13 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Dump. 
Napoleon-d’orI Cutnp. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Gump. 
Lire turcescl Cump.

9.65 Vând.
9.60 Vând.
9.66 Vând.
5.70 Vând. 

128- Vând. 
59 60 Vând. 
11.10 Vând.

9.67
9.64

Scris, fono. Albina5°/0 100.75 Vând. 101.75

Cursulu 9a bursa din Viena.
Din 14 Aprilie 1895.

Renta ung. de aură 4% • • • 123.60 
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 99.45
Impr. căii. fer. ung. în aură41/2°/o • 126.—
Impr. căi), fer. ung. în argint41/2°/() 104.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.75

g ursa de Bueureseî 
din 10 Aprilie n. 1895.

"Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Bontă română perpetuă 1875 6% Aur.-Oct. 100.—
Renta amortisabilă .... 5% 98.—

„ (Impr. 1892 . . . 5°/n lan.—iul. 99-

*
„ din 1895 5% 99.-

5°/„ A E r - fkî 94 ’/.,n „ (Impr. de 32. 1/2 mii. 4% lan.-lulie 88. V,
„ (Impr. de 50 mii. 4% n n S8 */ 4
„ (Imp. de 274 m 1890 4% ii n 89.%
„ (Imp. de45m. 1891 4u/o h n 88%
„ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o V H 88 %

Oblig. de Stată (Conv. ruralej. 6% Mai-iloT. 102%
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 L0 H n 280.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 1M.--1U1. 96.-

, ,. din 1884 5°/o Mai-Nov. —.—
„ „ din 1888 5°/o lan.-Dec. —

„ din 1890 5°/o Hai-Nov. 97 —
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 92%

„ urbane BucurescI 6“/o D D 101 >/o
51 n v n 5°/n n 88%

h n Iași ’’“/o 11 n c0,—
Oblig. Soc. de basalt artificială «7o D 11 9ri.—

V.K.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1532.
Banca agricolă.......................... 5G0 150 v. 134-
Dacia-România uit. div. 36 lo: 200 într. v. 493.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 430 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei BO 250 n > 370.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 n >1 145.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 » ii 108.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 51 1

, „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30G
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 n/r 10vO 15 1) —
Societ. p. const, de Tramways 2CK 1 » —.—
20 franci aură 20 05

8 C O M P T URÎ:

Banca naț. a Rom. 0°/o Paris .... 2'/,%
Avansuri pe efecte 7% Petersburg . . 4%7o
Casa de Depuneri 771 Berlin .... 8%
Londra .... 2“/n Belgia .... 8 /o
Viena..................... 4% Elveția .... 8%

Pro duete div. 8 0 i u 1 jj
Oursuln

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 38.— 46.—
— francesă

roșiă
rafinată duplu

5K- 66.’—
Oleu de rap.

© Oleu de in —— —,—
a 
o3 Uns. de porc dela Pesta 48 50 48.75

>1 dela țfiră —.—
0 Slănină avântată 40.50 41.—
a n afumată 46.- 47.-

S6u — —.—
8 Prune din Bosnia în buțl 9.— 9.50
T—1 din Serbia în saci 9.- 9.50
& Lictară slavonă nou 17.- 18.—

51 bănățenescă - .—
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

pj
51 serbescl

Miere brută —.— —
11 galbină strecurată — -

Ceară de Rosenau - -.—
Spirtfi brută ——

îl Drojdiuțo de spirt —»— *

, IIBI «■■IIMU—I II I -

Foulard-Seide 60 kr.
{ bis fl. 3.35 p. Miei. — japanefifdje, cfyine*  
sftfc£?e etc. in ben neueffen Deffîirts unb ^ar= 
ben, foroie fdjmarje, tneițje unb farbige 
5Iennel»erg-8cide non 35 fr. bis 
p. 14-65 p. ZHet. — glatt, geftreift, farriert, 
gemuftert, Daniaftc etc. (ca 2^0 nerfd). QÎual. 
unb 2000 uerfebib. ^arben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZRuffer 
umgebenb. Doppeltes Briefporto nacfy ber 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Ziiriela.

Otelul București
din Brașovul vechiu se dă 
m dela I Octom-
vre 1895.

Informațiuni se pot capeta la 
eredifi lui Franz Kftmer, Bra
șovul vechiu, Strada Lungă Nr. 75-

MMta™ Ună medicamentă forte bună 
1 ca sigură contra bo- 
stomacu, cu deosebire 

‘XAJ&Ktai contra indigesțiunei, lipsei de ape- 
Htă, duruielii, sgârciuriloru, colicei, arsurii, 
constipației etc. Sticle cu 60 cr. și 1 fl. 

cr. Prospectă gratis.
Ca mijlocă de primulă rangă s’a do

vedită de mai mulțl ani la bolnavi de 
nervi Elixirulti de nervi a lui Dr. Lleber 
marca înreg. -f- și ancora. Să se ceră 
prospectulă. Se prepară după prescripție 
medicală oficiosă legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

BEȚU se vindecă și în cașurile 
cele mai rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu seu fără soirea bețivului. 
Esența este fără colore, mirosă și gustă. 
Succesulă sigură și garantată 1 flacon 
1 111. SO cr.

Depou principală 
Famacia Salvator 

Presburgii.
In farmaciile din Brașovu Ed. Kug

ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sibiiu 
Wilh. Moricher, G. 1. Molnar; Clușiu 
Szeky Miklos și mai în tote farmaciile.

Nu e jucăriă,, 
nu glumă, nu șarlatanie, 

decâtu curatulii adeverii.
Mai pre susă de orî-ee laudă și ves

tită în totă lumea este

-= Colecția nostră Chicago 
care pentru desfacerea magaziei 

nostre de Galanterie vindemă 
numai cu 3 fl. 50 cr.

Ună orologiu 
debusun ară prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
3 ani garanție. 1 
lanță Panțer imi
tație’d’aură. 2 bu
ton! pentru man- 
jete, aură duble 
cu mecanismă pa
tentat. 2 bufoni 
eleganți pentru

numai cu 3 fi. 50 cr. ttfinț
1 țigaretă. 1 briefigă solingeră. 1 toiletă de 
busunară cu etui.

Tote 10 piesele numai 3 fl. 3® ci*.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

obiecte în deposit. Rarii se mai ivesce o 
astfelă de ocasie. Se trimite cu rauibursă 
Ori

I 
i
I

plata îuaiuto, de

Kommissions-Waarenhaus 
der amerik. Tuka-Uhrenfabrik 

Wien II. Tabor-Stmisse-M . 
La casă când nu ar conveni se dau 

banii înderetă.
2-3
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Am ondre a aduce la cunoscința puelică, că cu 44ua de 
astăcji am deschisă în Brașov Ba casa mea pro
prie, CaKea găreă i£r. 41 

unu depositu de bere, 
sub conducerea Dommloru

63 Szănto.
Acestu depositu principală va conține tote spe

cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe- 
chat și Steinbruch în butc e și butelii, calitatea cea 
mui bună și prospetă.

Vendarea cu prețurile originale.
Numai acelea butelii cu bere, a căror dopuri 

O și vignete vor fi provecțute cu marca ală
turată, suntu a se considera ca produc.tulă meu.

TeSegshofî Mr. i»4.

o
foi 
de

O

O
o
©
o
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O^ele de ©ggssă de!a B—L

Cu tbtă stima : .

[ e7&i4 f, fttr on B-eirees-
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’fi
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4J 
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L B11
Anstro-Ungara. institute de credit si de economi! h________ r I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

Cec-Conto
la, postă
Nr. 505.

a__ rl

lavitao la ab®aasa§atel
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unti nou abonament!!

Ia
KS- A T B

f&iă ilustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este Cea mai l’CS- 
pândită revistă ilustrată și ocupă I-ulu Bocii în 
îiteratnra beletristica română.

„VATRA/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte
I 4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
' Costulu abonamentului pe ună ană este . 

» » « V2 « » • •
Cei ce doreseă a se abona, suntă rugați să binevo’eseă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandată poștalii la librăria 
editore, C. Sfetea, BucurescI, căci „Vatra^ n< se trimite de câtă 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“se mai găsescu broșate cu ip 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,27—30

fi. 12 
„ 6

i
i

I

BBAȘOVU
JirilMCIj depuneri spre fructificare J8 fâ® iplo 

netto, solvindu însăși darea de interese;
SCOltn polițe comerciale CU 5Vloj

BCCOrJS inipmmutim cambiale și cambial-ipotecarl []] (j0^
dnnnhirln ■ a . . sub cele mai avantagioseJoSCllliio credite in cont corrent condom;

HCCOrâă împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° oj

inoneflB și hârtii ile valore 

»■, escoffljte cupono 

cttDMiu dela efecte române;
A

cupa șl vinde ma^SaSl: i
indigene și străine, în specială de cele românescl;

reseumperă r'~'............ -*■"
nîinprj cu o®141 mai

JUl li urcată preță
ufuctuBză “X tassârl șl jlă|l 
BSBcnfâ în coinislnne »«•» însâmări în bancă 

înCMlWă magazine și locuri libere de depou

ătj Pe pi0!'0!® din ț6ră și 
1 streinătate,

n sub cele mai ief- 
__ ___ J tine condițiunl;

pe teri- 
___  _ - _ .. __ I, toriulă 

său strada ©&0’ii Nr. 45, car§, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierți de stată, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptulfi de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fiera de stata;

lipimnapfl în calitatea sa ca representanță principală a so- nfpilțn 
MuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

Tinninil □oifriirdpT IIP iridtp sub condițiunile favorabile, parti- 
Jjollll U dbl^llldll jiu Vluld culare a acestei societăți.

Onorabileloris administrații!™ de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°jo ale „Albinei11 
aSe eăroi'A eupone se reseumperă semestrulih fără nici o 

«letragere, și cari se ailă de venjȘare în cursul <țilei a bursei 
«lin Budapesta, în piese de 5©®, a®®® și SttOO de corone, 
fonipureislu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 âe 5°|o 
suntu B«Și relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa dân Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereioru „Albina“ e garantată 
prin vaiorea celii puținii întreită a ipoteceloru pe ba1 a cărora 
se est^itii, prin fondiflu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
“ 17 - *

18

8

Oalele de sleia S -i
e

Udarea Descoperire a, ‘Veacului 
EUXSRăJLGODmEAU este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra Neputiffi tei . Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc.

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETE5
__________________________________________________ j____________________________________________________________ 5___________
Administrația JHS jC.SCSEEJR'KTX.Xji GODINE AU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\S« gitefle ELIXIRUL GODINEAU ,i la BUCUREȘTI, la Ule IAMFIRE8CV, droghist; /
la JAȘÎ, la P.D. Frați KONYA, farmacigti. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la .D-nil J. & T. CHRISTESCU, clrugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.I;

|ful FnnlD
Diploma de 

recunoștință 
fcr Sibiiu 1881. 

I
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iS Medalie de 
Iul argint dela 
IȘj București' 
■5] 1894.

îsWiWi&iii 
Subscrisulu croitoru aducă la cunoscința On. publică =!

română, că fiindu stabilită de presantă aici, sunt la dispo- p
sițiunea On. publică la ori ce felii de comande, ce cadă în =§
branșa mea.

PrimeSCÎJ orî-ce haine civile pentru bărbați, precum și 
uniforme pentru militari și studențl, haine pentru preoți și călugări, 
tot telulu de îmbrăcăminte pentru serviciulă bisericei, efeptu- fes 
indu-le cu prețuri moderate și după cea mai nouă modă. La 
cas de trebuință pot servi cu mu-tre fine și frumbse, dela cele Sj 
mai renumite fabrici, cu prețuri reduse. pț

Fiindu decorată, pentru desteritatea, ce am câștigat’o K 
în decursulu timpului, în meseria mea, dela ExpOSÎțiunea Ro- In 
mână din Sibiiu (1881) cu medalie de bronzu, er în timpulă ® 
din urmă (1894) cu medalie de argintă dela ExpOSițiunea =3 
din BuCUreSCI, speră, că voiu avea, ca maestru română, spri- 
jinulă și încrederea publicului română.

Rugându-me pentru o cercetare câtă maî numerosă, re- jSl 
mână la disposiția On. publică

cu stimă

IOANU mOU, croitorii
Strada Mare, lângă gimnasiulu românii.

Antreprise d.e pompe funebre
□EL

SBraș ®vtt, Strada S®®rții Mir. 4. ©«Ițwlft Vergulik SioiSwrii.

Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, așe4ămentulă 
seu de înmormântare bogată a s o r t a t u în cari tâte obiectele, 
atâtfl sortele mai de rendă, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de SBCl’îliri de metahl ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoru sici’îlirîloru de lemtaă, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de ștejaru.

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

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu cară funebru ve- 
netu pentru copiâ9 precum și cioclii.

Comande întregi se esecută pa’OBMiptw ȘÎ ieftifilli, iau 
asupră-mi și traaBsporturi de marți in*  străinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedândă 
cu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tuțsek.

T'

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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