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Sinodele și politica guvernului.
Brașov, 15 Aprilie v. 1895.

Septemâna acesta a fost a Si- 
nâdelor. Conform statutului organic 
se întruniră Dumineca trecută în 
Sibiiu, Arad și Caransebeș Sinodele 
dieceselor provinciei bisericei române 
gr. or. din Transilvania și Ungaria. 
Discursurile de deschidere ale Archie- 
reilor aruncă o lumină bre care asu
pra stării generale a dieceselor, ear 
raporturile Consistorelor ne arată 
amănunțit cele ce s’au lucrat ori s’au 
întrelăsat pe terenul bisericesc, șco
lar și fundațional mai ales din pri
măvara trecută încoce. De un inte
res deosebit sunt raporturile școlare, 
din cari putem se vedem progresul 
ce l’a făcut învățământul nostru în 
șcblele confesionale. Din norocire 
s’a dovedit și de astă-dată, că în 
mânia tuturor piedecilor, ce ni-se 
pun, totuși înaintarăm în unele lo
curi mai mult, în altele mai puțin. 
Altă întrebare însă este, decă, avend 
în vedere marile trebuințe ale tim
pului, putem să fim mulțumiți cu 
progresul cât se dovedesce, că l’am 
făcut ?

Mai jos împărtășim cetitorilor 
noștri vorbirile Archiereilor, dintre 
cari aceea a Episcopului Aradului 
este de-o însemnătate deosebită, 
fiind că cuprinde o dare de sâmă 
amănunțită asupra activității sale 
dela 1875 până atji- In numărul vii
tor vom da o iconă a stării diece
selor amintite după cum se oglin- 
deză în raportele consistoriale și vom 
arăta hotărîrile cele mai de căpete- 
niă ale Sinădelor.

Pentru aeji ne mărginim a aminti 
numai faptul întristător, că politica 
stăpânirei unguresc! și-a verît căda 
și în Sinodul archidiecesan.

A venit dela Pesta poruncă la 
Sibiiu, ca asesorul consistorial Nic. 
Cristea, care și-a împlinit pedăpsa 
ce ’i s’a dictat în procesul Memoran
dului, să fiă aspru dojenit pentru 

activitatea sa politică de cătră su
perioritatea bisericescă, și să fiă „oprit 
pe viitor dela asemeni ingerințe 
străine de oficiul său“- Și Metropo- 
litul cu Consistorul n’au avut alt 
lucru decât a se închina acestei po
runci volnice și contrare libertății 
cetățenescl, și a stărui ca și Sinodul 
să se plece dinaintea ei, ceea ce, 
din nenorocire, s’a și întâmplat în- 
tr’o ședință secretă, deși numai cu 
2 voturi majoritate.

întrebăm acuma, că bre acestă 
dojană dată unui preot român, care 
se folosesce de dreptul seu de a se 
interesa de sârtea neamului său, 
după cum îi dictâză consciința, pote 
avâ alt înțeles, decât că Metropoli- 
tul, consistoriul și majoritatea Sino
dului înși-șl recunosc, că Românul 
nu se pbte bucura de scutul legilor 
în acest stat?

Oare ce ar c^ice archiereii cato
lici și protestanți unguri, când li-s’ar 
cere să oprescă pe preoții lor de a 
mai face politică oposițională gu
vernului? De sigur că ar rîde în 
față miniștrilor și li-ar spune, că 
s’au prea obrăsnicit: li-ar spune că 
preoții nu sunt slugile lor și că ei, 
Archiereii, n’au chiămarea de a face 
servicii polițienesc! guvernului; li-ar 
arăta, că pănă când mai esistă con- 
stituțiă și legi, ei nu vor suferi ca 
miniștrii să-și bată joc de ele și să 
vrea să desbrace pe preoți de drep
tul lor de cetățeni.

E trist și dureros, că în Sibiiu 
nu ’i s’a dat guvernului un răspuns 
demn și românesc și că presiunea 
și amenințările acestuia au învins. 
Acesta nu numai că nu va folosi 
causei bisericei și națiunei nâstre, 
deră, tare ne temem, că va încura- 
gia și mai mult pe dușmanii noștri 
în pornitile lor nenorocite.

Zadarnice vor remâne tote si
lințele de a înainta interesele nos- 
tre bisericesc! -naționale și învăță
mântul nostru românesc, decă de 
câte-ori ajunge lucrul la frântul pâ- 

nei, ne vom închina puterii brutale 
și vom suferi, ca sâ ni-se încalce 
drepturile de cătră dușmanii biseri
cei și ai națiunei nbstre, cari prin- 
tr’asta nu urmăresc alt scop, decât 
de a ne tace cu neputință se ne apă
răm în contra volniciilor, a asupri
rilor și a nedreptățirilor, de-a ne îm- 
pedeca se continuăm lupta pentru 
egala îndreptățire națională.

Deră tbte Uneltirile dușmanilor 
și tbte slăbiciunile celor din sînul 
nostru nu vor fi în stare se clatine 
credința nbstră în isbenda causei 
sfinte a românismului, nu vor fi în 
stare a ne face se lăsăm nici cât 
negru sub unghia din dreptul nostru 
cetățenesc, de a face politică în acest 
stat așa cum cer interesele de viață 
ale națiunei nbstre.

Nunciul papal Agliardi în Ungaria-
Septemâna trecută a venit în 

Ungaria nunciul papal Agliardi, fă
când mai întâi visită primatelui 
Vaszary în Strigoniu, unde a petre
cut 2 <|ile. După acesta a mers la 
Oradea mare ca se visiteze pe epis- 
copul-cardinal Schlauch. Cu acestă 
ocasiune nunciul a făcut o visită și 
episcopului greco-catolicPavel. Dom- 
nesce credința generală, că Agliardi 
a fost încredințat de Papa, se se 
consulte cu prelații catolici asupra 
situațiunei politice-bisericescl actuale 
din Ungaria.

Din incidentul venirei nunciului, 
(jiarul german „Munchener Allgemeine 
Zeitung*  publică următorul articol 
interesant asupra misiunei lui în Un
garia :

Cabinetul Banffy nu are puterea, de-a 
primi lupta anunțată de nunciu, și stă nu
mai în posițiă de apărare contra clerica
lismului năvălitor. Visitele, ce le-a schim
bat Agliardi cu ministrul de culte, nici
decum nu vor fi în stare să netedâsoă di
vergențele și neînțelegerile. Ca dovadă pen
tru acesta pot servi părerile politice, pe cari 

le-a esprimat nunciul în oonvorbirile sale 
cu personalități de valdre.

El dise în mod deschis, că după pă
rerea sa majoritatea actuală din parlament 
nu corespunde disposiției, ce domnesce în 
țeră, și că el sperâză o schimbare radicală 
a situațiunei politice dela viitorele alegeri(!?) 

Representantul Papei merse însă și 
mai departe : el contestă dreptul ce și-l atri- 
bue Maghiarii, că de 28 de ani încoce ci ar 
fi națiunea conducttore în țeră. Papa, cjioe 
nunoiul, în cestiunl bisericescl nu recunăsce 
conducerea unei singure naționalități; tdte 
națiunile din Ungaria sunt înaintea lui egale, 
și chemarea Papei este de-a apăra pe cei 
slabi contra celor mai tari. Dâcă guvernul 
ungar nu se va întbrce de pe calea apu
cată, atunci biserica e hotfirîtă de a-se 
rădima pe naționalitățile nemagliiare.

Și mai departe: Agliardi se pronunță 
și asupra modului, cum Papa voiesce și 
doresce să fiă ocupate scaunele episcopesol. 
Nu acela este chiămat să fiă episcop, care 
e gata să apere și susțină autoritatea gu
vernului față cu semințiile nemaghiare, ci 
acela, care se simte una cu credința și 
cu naționalitatea credincioșilor încredin
țați lui.

Din aceste se pote vedâ, că călătoria 
nunciului papal Agliardi formâză un punct 
însemnat în istoria Ungariei. Majoritatea 
magnaților ungari, cari vor vota pentru 
proieotele bisericescl-politice încă neprimite, 
se va împuțina, și lupta contra ministerului 
se va începe cu o mai mare vehemență.

Deschiderea Sinodului Archidiecesan.
Dumineca trecută s’a deschis cu so

lemnitatea obicinuită Sinodul archidiecesan 
în sala cea mare a Seminarului Andreian din 
Sibiiu.

Cuvântul de desehidero l’a ținut I. P. 
S. Sa Metropolitul Miron Romanul. Vorbirea 
prea Sânției Sale a fost de rândul acesta 
plină de plângeri. El cjise, că de când stă 
în fruntea archidiecesei s’a desbrăcat de 
multe ilusiunl, ce și le făcea la început, 
contând la o însuflețire generală; institu
țiile bisericescl create prin statutul orga
nic, n’au produs resultatele sperate de îu-
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Paserile nostre și legendele lor.
D-l S. Fl. Marian, membru al 

Academiei Române din BucurescI și 
profesor de limba română la gim- 
nasiul superior gr. or. din Suceva 
(în Bucovina.), a scos de sub tipar o 
carte de mare preț, întitulată „Or
nitologia poporană română*.  In acâstă 
carte, care a fost premiată din par
tea Academiei Române cu 5000 lei, 
sunt descrise t6te paserile, ce se gă
sesc în părțile locuite de Români, 
împreună cu proverbele, credințele 
și legendele poporului român des
pre ele.

Dintre aceste frumose legende 
reproducem aci următbrele două, 
cari sunt culese dela poporul român 
din Bucovina:

Rîndunica.
Rândunica, care ne anunță mult do

rita și iubita primăvară, care dela sosirea 
și pănă la depărtarea ei din țările nostre, 
este un ospe nedespărțit și fdrte plăcut 
omenilor, făcendu’șl cuibul său de comun 
în podurile oaselor, se vede, că din cele 
mai vechi și mai depărtate timpuri a fost 
tot-deuna întimpiuată de Român cu escla- 
mări de bucurie și însuflețire, cum e și în 
(fiua de astăcjl.

I-iulte și interesante sunt datinele și 
credințele Românilor despre densa. Și pote 
că ea este unica prsăre, despre care popo
rul român a păstrat mai multe legende 
forte frumose.

Una dintre aceste legende spune, că 
a fost odată o fată, căreia, murindu’i 
părinții, nu i-a rămas altă moștenire 
dela dânșii, decât numai o turmă de oi 
și un cățel.

Intr’o di... ce’i vine fetei acesteia prin 
minte?... se îmbracă în haine bărbătescl, 
ia oile și cățelul cu densa și se duce în- 
tr’un munte. In muntele acela, mergând 
ea cu oile și cu cățelul tot înainte, tot 
mai departe, etă că dela un timp se întel- 

nesce cu un fecior de smeu, care păscea și 
el o turmă de oi.

Fiind fata îmbrăcată în haine bărbă
tescl și purtând cușmă pe cap, feciorul nu 
putu s’o cunoscă: fată e ori fecior? Der și 
fata nu i’a spus nimic nici-odată, măcar 
că, de cum s’a întâlnit ea cu dânsul, păs- 
ceau oile împreună și în fiă-care seră se 
ducea și ea cu oile și cu cățelul de mas 
la curțile smeului.

Insă feciorul, nevenindu’i la socotâlă, 
mai de multe-orl spuse maicei sale, că lui 
nu i-se prea pare de fârtatul său de cio- 
bănie.... el crede, că acesta trebue să fiă 
fată și nu fecior, căci așa îl arată vorba 
și fața lui cea muerâscă.

Dela o vreme, văc}ându-se smeoica 
cincăită și întrebată de feciorul său, c^ise:

— Dăcă fârtatul tău de ciobănie va 
fi fată, după cum presupui tu, eu îndată 
îl voi cunosce, căci de seră, când se duce 
să se culce, am să-’i pun sub perină „bră- 
bănocul“*)  șielde-afi săfiăfată, brăbănocul 

pănă diminâța se va păta, âr de a fi să 
fiă fecior, atunci brăbănocul va rămână 
așa cum ’l-oi pune.

Cum a dis smeoica, așa a și făcut.
Când a început să însereze bine, co

lea pe vremea culcatului, a pus brăbănoc 
sub perina fetei, pe care se culca.

Insă cățelul fetei fiind năsdrăvan și 
sciind prea bine, cu ce gânduri se portă 
smeoica, dise încă de eu diua stăpânei 
sale :

Scumpa mea stăpână! smedica 
are să-’țl puie deseră sub perină brăbănoc, 
prin mijlocul căruia voesce ea să scie: de 
ești fată ori fecior ? Dâcă acuma domnia-ta 
voescl să nu ți-se întâmple nimica rău, 
te sfătuesc ca atunci, când vei merge să 
te culci, să scoți brăbănocul de sub perină 
și să-’l pui d’asupra pe perină și acolo să-’l 
lași apoi pănă a doua di de diminâță, când 
să-’l pui eră la locul lui și apoi să ieși 
afară din casă. De nu mă vei asculta și 
de nu vei face așa, cum te învăț eu, atunci 
să scii, că ai să pățescl una ne mai pățită!

Așa a dis cățelul și stăpână-sa ’l-a 
ascultat, și colea când a mers, ca să se 
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temeiătorii lor. In sînul biserioei se încuibă 
răul indefentismului și spiritul de partidă; 
sunt slăbite legăturile de credință și de 
disciplină, mai ales prin o răcâlă mare 
față de ortoxiă și prin cochetarea ou alte 
elemente. Ale nâstre — cjise Metropolitul 
— sunt hulite chiar de ai noștri; ale al
tora sunt cruțate și chiar lăudate de ai 
noștri. Abia se mai întâmplă în biserică 
vre-o alegere, oare să nu lase urme de 
amărăciuni.

La sfîrșit Esoelența sa accentua, că 
fiii biserioei sunt divisațl, în mare parte 
reci și indiferenți față cu biserica. Apelâză 
apoi la membri Sinodului, ca să oonlucre 
cu toții la stîrpirea celor rele și pentru 
restabilirea celor bune.

„Pesimismul în biserică". In articulul 
publicat sub acest titlu în nr. de erl, Sâm
bătă, al foiei nostre, s’a strecurat, într’o 
parte a ediției, o regretabilă ©rore, ch°en- 
du-se, în citațiunea făcută din vorbirea 
Metropolitului Miron Romanul, pe colona 
a 3-a rândul 17 de jos în sus : „stârpirea 
■oelor bune și delăturarea oelor rele", în 
loo de a-se cjioe corect: restabilirea celor 
bune și si&rpirea și delăturarea celor rele.

Vorbirea episcopului Mețianu, 
ținută la deschiderea sesiwnei ordinare a Sino

dului eparchiei Arad.

Cuvântarea rostită de Prea Sân- 
ția Sa părintele Episcop al Ara
dului este și de aceea însemnată pen- 
tru-căla acest sinod s’au împlinit 20 de 
ani, de când Prea Sânția Sa a fost chiă- 
mat la conducerea eparcliiei Ara
dului.

împrejurarea acâsta îndem
nat pe Prea Sânția Sa se facă o 
dare de seină amenunțită asupra re- 
sultatelov activității sale, în decur
sul acestor 20 de ani.

Prea Sânția Sa constată, de-o 
parte, resultatele îmbucurătore câș
tigate prin lucrarea comună pe te
meiul sinodalității recâștigate de ma
rele archiereu br. Șaguna, de altă 
parte arată și greutățile și cercările, 
cari au fost o pedecă pentru dobân
direa unor resultate și mai îmbucu
rător e.

Arată luptele purtate de bise
rică cu guvernul: la 1875 pentru în
ființarea unui fond de pensiune con
fesional; la 1879 și 1883 în contra 
proiectelor de lege pentru Introdu
cerea limbei maghiare în școlele po 
porale și medii; la 1885 pentru în
ființarea unui gimnasiu român con
fesional în Arad; Ia 1891 contra Kiș- 
dedovurilor; la 1893 în afacerea legii 
privitore la salariile învețatoresci, 6r 
la 1894 contra întroducdrei căsăto
riei și a matriculeior civile.

Arată apoi îmbunteățirile mai 
însemnate în starea diecesei dela 1895 
încbce. Institutul pedagogic-teologic- 
nu era în stare corespuncjetore ce 
rințelor, deci s’a zidit un edificiu 

mai corespuncțetor. In anul 1876 s’au 
înmulțit cursurile preparandiale, s’a 
sporit numărul profesorilor, s’au îm
bunătățit dotațiunile etc. S’au dat 3 
stipendii pentru tineri, spre a se pre
găti pentru profesură. La 1877 Epis
copul a înființat un alumneu pentru 
preparancjl; tot atunci a introdus și 
pregătirea de învețătâre pentru șed- 
lele de fetițe. Stăruind pentru îm
bunătățirea dotațiunei în vățătorescl, 
n’a uitat nici de sortea preoțim ei și la 
1877 a înfiiințat și „fondul preoțesc1', 
a cărui capital se urcă pănă acuma 
la 260,000 fi. Tot atunci s’au delă- 
turat piedecile pentru primirea fun- 
dațiunei Birta de 48,000 fl., care a 
crescut la 60,000 fi., și din care se 
dau 12 stipendii a 200 fi. In 1878 
s’a cumpărat casa de lângă reședință 
pentru cancelaria consistorială; în 
1879 s’a rezidit reședința episcopâscă 
Tot în 1878 s’a înființat și tipografia 
diecesană, donată de Prea Sânția Sa 
diecesei, care a mai adunat și un ca
pital de peste 30,000 fi., menit pen- 
tr’un institut superior de cultură în 
diecesă.

In 1883 s’a dobândit primirea 
a doi elevi din diecesa Aradului în 
seminarul clerical din Cernăuți pe 
spesele fondului religionar bucovi- 
nen. Tot în 1883 s’a clădit semina
rul diecesan pe locul donat de ba- 
ronesa Șina la intervenirea P. S. 
Sale, și s’a cumpărat o casă lângă 
acel loc, care s’a străformat într’un 
alumneu pedagogic. Etăîșlcum con
tinuă și încheiă *)  Prea Sânția Sa 
vorbirea:

*) A se vede și N-rii 82 și 83 ai „Gazetei 
Transilvaniei" din a. c.

In anul următor 1884 s’a început și 
primul proces de despărțire ierarchică al 
comunei Chinez, care trecând prin tote ins
tanțele, în 1889 s’a terminat în favorea 
ndstră, formând tot-odată un precedent fa
vorabil și pentru celelalte asemenea pro
cese urmânde.

După aceea în al doilea rend s’au mai 
intentat asemenea procese și pentru comu
nele Mehala, Pojejena și Ciacova, dintre 
cari cele două dintâi, ârășl s’au terminat 
în favorea nostră, âr al treilea încă e pen
dinte.

In fine în rendul 'al treilea s’au in
tentat atari procese pentru comunele : Fen- 
lac, Sarafola, Sân-Nicolaul-mare, Margita 
și Deliblata, cari sunt îu curgere. In tote 
aceste comune sunt circa 20,000 suflete ro
mâne și cu o avere parochială de peste 
200,000 fl.

In 1887 s’au delăturat vechile pedicl 
și greutăți, ce să opuneau justei nostre in
gerințe în administrațiunea S. nostre mă
năstiri Hodoș-Bodrog. Tot în anul 1887, 
s’a înființat un fond de asecurare clă
dirilor bisericescl și școlare contra focu
lui, care până acuma a crescut aprope 
la 30,000 fl.

In anul următor 1888, întru eternisa- 
rea gloriosei domnirl de 40 ani a Majes- 
tății Sale, Prea grațiosului nostru împărat 
și Rege Francisc Iosif I., din colecte bene
vole am înființat un fond gimnasial, care 
până acuma ajunse suma modestă de peste 
7000 fl.

In 1889 s’a înființat aici în centru, 
parte din colecte, parte din unele ajutore 
diecesane, o șcâlă de fetițe nu numai pen
tru buna creștere a fetițelor fruntașilor 
noștri din jur, dâr și pentru pregătirea de 
învățătore. Acâstă școlă ajunse a dispune 
și de un local propriu, provădut cu aran- 
giamentul recerut.

In timpul mai nou s’a mai adaus la 
cele trei cursuri preparandiall și un al pa
trulea curs, apoi s’a mai înființat lângă 
aceste patru cursuri și un curs pregătitor, 
precum și o școlă practică. Tote acestea 
și ca se nu se potă institutul nostru es- 
cepționa din partea organelor statului, dâr 
și ca să corăspundă tot mai mult aștep
tărilor și trebuințelor nostre.

In anul următor 1890, observându-se 
o reducere simțită a procentelor dela ca
pitalele elocate, âr de altă parte, văcjându-se 
un curent nou de colonisări, am folosit oca- 
siunea, când statul a pus la vend are unele 
complexe de pământ, de am cumpărat și 
pe sama diecesei nostre mai întâi în S. 
Mihaiu și Chișoda un complex de 2025 ju- 
găre cu 256.700 fl. în condițiuni favorabile 
de a să plăti în anuități de 20 ani.

Tot atunci și sub aceleași condițiuni 
a cumpărat diecesa, și pe sâma comunelor: 
Pătîrș, Cuveșdia, Dorgoș și Zăbalț, la 
olaltă 1400 jugăre, cu preț de 49,645 fl.

Și după aceea a mai cumpărat die
cesa pentru sine la Secaș și Giriș alte com
plexe de 1120 jugăre, cu preț de 119,500 
florini.

Ast-fel der diecesa a cumpărat pe 
sema sa de tot 3145 jugăre, cu preț de 
376,200 fl., âr pe sema parochielor 1400 
jugăre, cu preț de 49,645 fl., la olaltă 4545 
jugăre, cu 425,845 fl.

Aceste cumpărări nu numai asigură 
mai bine capitalele învestite și procente 
mai bune, dâr mai contribue și la ridicarea 
încrederii poporului în noi înșine vădend, 
că și biserica sa are realități, ca și alte 
biserici din patrie.

Cătră ac^âtea a mai venit în admi
nistrația diecesei și pământul fundațiunei 
Teodor Papp de vre-o 1200 jugăre.

Afară de aceste realități, după datele 
ce avem, în cursul celor 10 ani din urmă, 
s’au procurat în mai multe parochii 1297’/2 
jugăre de pământ cu circa 150 fl. jugărul, 
în valore de 194.550 fl.

In asemenea măsură îmbucurătore 
s’au sporit și fundațiunile de stipendii în 
cei 20 de ani din urmă, mai ales prin 
cele două fundațiunl mai însemnate, a 
fericitei Elena G. Birta, și a fericitului 
Teodor Papp, așa, că pe când diecesa mai 
nainte cu 20 de ani nu dispunea deoât de 
un singur știpendiu din fundațiunea Palffy, 
astăcfi dispune de 3 stipendii diecesane de 

câte 400 fl., de 12 stipendii de câte 200 
fl. și de alte 30 dela câte 50 până la câte 
300 fi.; de tot der de 45 de stipendii.

In anul trecut 1894, s’au ameliorat 
lefile învățătorescl, ridicându-se la minimul 
de 300 fl. prescris de lege mai preste tot 
în diecesă cu escepțiunea unor parochii de 
tot mici și sărace, cari au rămas avisate la 
ajutorul diecesei.

In decursul celor 20 de ani din urmă, 
s’au zidit 104 biserici nouă, și s’au reparat 
205 dintre cele vechi.

S’au zidit 150 școle nouă și s’au re
parat 84 din cele vechi.

Astfel școlele nostre încă s’au sporit 
în mod îmbucurător, căci pe când înainte 
cu 20 de ani aveam numai 503 școle, as- 
tăcji avem 653, prin urmare un spor de 
150 școle, și de toți atâția învățători, pro- 
văduțl cu dotațiunea recerută.

Și ceea ce este și mai îmbucurător, 
că pe lângă tote cercările și năcazurile, 
până acum n’am perdut nici una din șed- 
lele nostre confesionali.

In asemenea mod îmbucurător s’au 
sporit și capitalele bisericescl și școlare, 
atât în diecesă, cât și în centru, căci as- 
tădl avem în diecesă: capitale bisericescl 
956,559 fl. 45 cr., capitale școlari 123,948 fl. 
Valorea celor 1297'/2 jugăre păment pro
curate pentru biserici â 150 fl. = 194,550 fl. 
Cătră acestea adăugând spesele zidirii celor 
105 biserici nouă, cu câte 7000 fl. = 
735,000 fl.; spesele reparării celor 205 bi
serici â 1000 fl. = 205,000 fl.; spesele zi
dirii celor 150 școle nouă, cu câte 2500 fl. 
una, în sumă de 375,000 fl.; apoi ale ce
lor 84 școle reparate cu 500 fl. — 42,000 fl. 
La olaltă dau suma de: 2.632,057 fl. 45 cr. 
Din care detragend capitalul, de ce s’a 
aflat înainte de 20 de ani, astadl se arată 
un spor de 2.051,271 fl. 40 cr.

In centru la diecesă avem astăcll ca
pitalul tuturor fondurilor de 919,861 fl. 
84 cr. Dâcă vom adăuga spesele zidirii 
Seminarului și ale Alumneului numai cu 
100,000 florini; spesele zidirei casei de 
chirie din drâpta bisericei catedrale, nu
mai cu 30,000 florini; apoi rezidirea reșe
dinței și cumpărarea caselor de cancelarii 
consistoriale numai cu 30,000 fl.: reiese 
suma de: 1.079,861 fl. Din care detragând 
capitalul fondurilor diecesane, ce se afla la 
1875 cu 38.687 fl. 16 cr., apoi capitalul 
primit la 1884 din fondurile foste comune, 
cu 399,389 fl. 201/2 cr., de tot: 438,076 fl. 
36% cr.: — și în centru la diecesă resultă 
un spor de 641,795 fl. 47% cr., afară de 
ce s’a spesat pentru susținerea organismu
lui și a institutelor diecesane.

Afară de acestea, precum am amintit 
în darea mea de semă din 1885, am pus forte 
mare pond și pe luminarea și instruirea 
poporului, și așa nu numai în numărosele 
mele visitațiunl canonice aprope în întrâ- 
ga diecesă am adresat cuvinte de învăță
tură poporului, der și peste acelea în toți 
anii la sărbările nascerii Domnului, la ale 
anului nou, și la ale învierii Domnului; 
âr la câte 2—3 ani și la începutul prele-

culce, aflând brăbănocul sub perină, ’l-a 
pus âr pe perină și apoi s’a culcat. Er a 
doua di diminâța ’l-a pus âr sub perină și 
apoi eșind din casă și luându’șl oile și 
cățelul, se duse în trâbă’șî la păscut.

Dâr n’a apucat bine a eși din casă, 
când smeoica se duse să vadă ce’i?... cum 
e brăbănocul?... Brăbănocul însă era mai 
verde și mai frumos de cum îl pusese ea 
de cu sără. Vădendu-’l ast-fel, a credut sme
oica, că fata nu e fată, ci fecior. Deci spu
ne feciorului său, că fărtatul lui de ciobă- 
nie nu e fată, după cum socotesce el, ci 
fecior, căci așa a arătat brăbănocul, pe 
care i ’l-a pus sub perină.

Feciorul smeoicei, audând acâsta îșl 
filă și el oile și se duse cu densele la păs
cut pe urma fetei, fără, să-’i plesnâscă mă
car prin minte, că n’ar fi drept ceea ce 
’i-a spus maică-sa.

Fata însă vedându-se scăpată din cur
sa, ce i-se întinsese, luându-se cu feciorul, 
cu oile și cu cățelul său, se duse, se duse, 
pănă ce ajunse la o mare. Aici apoi s’a 
oprit ea și luându-șl rămas bun dela fe
ciorul smeoicei și dând cu un toiag asu

pra apei, apa s’a despărțit în două, și așa 
a trecut ea cu turma sa de cea parte, fără 
ca să i-se întâmple vre-un rău, cât e negru 
sub unghie.

Feciorul smeoicei și cu oile sale a 
rămas de astă parte de apă.

Ajungând de cealaltă parte și după 
ce s’au împreunat acuma ârășl valurile apei, 
’șl-a luat fata cușma de pe cap și atunci 
’i-a cădut părul cel de aur pănă la brâu.

Feciorul smeoicei, vădându-o, că’i fa
tă și încă așa de frumosă, nu scia pe ce 
lume e de scârbă, că a scăpat’o din mână, 
și fără a mai pierde mult timp se întârse 
acasă și spuse maicei sale cum ’l-a amă
git, povestindu-’i tote din fir în păr, că 
fârtatul său de ciobănie nu e fecior, ci 
fată și încă cu părul de aur. Dâr ce folos, 
că ea a trecut acuma peste mare, împreună 
cu oile sale și el nu o mai pote urmări.

Smeoica, audend acesta, (fise feciorului 
să nu «e mai supere de giaba, căci ea va 
afla un mijloc, prin care s’o potă urmări 
și prinde. Și întru adevăr, că maică-sa îi 
făcu o corabiă mare, pe care smeul, după 
sfatul ei, o încărca cu fel de fel de marfă 

scumpă, și astfel, încărcată cum era, se por
ni cu densa, ca să afle pe fată.

După ce se porni el acum, merse cât 
merse, pe apa cea mare, prin care a tre
cut fata, pănă ce ajunse la mal. Acolo 
apoi se opri.

Mulțime de omeni, care dela cine și 
prin cine audise, că în corabia acâsta se 
află o mulțime de marfă scumpă, alergară 
din tote părțile, să cumpere câte una alta 
dela stăpânul ei.

Etă că în urmă de unde și pănă unde, 
vine și fata cea cu părul de aur și intră 
și ea în corabie, se vadă ce fel de măr
furi se află într’însa?

Dâr... atâta ’i-a trebuit smeului !.... 
Mai mult nimic!... Cum o vede înăuntru 
deauna pornesce corabia dela mal și... 
pe ici încolo ’ți-e drumul!

Fata cunosce și ea acuma în ce cur
să a picat și se pricepe, că nu’i chip de 
scăpare.... Cârcă ea ce cârcă să scape, dâr 
înzadar!.... Corabia era acum cine scie 
unde de mal.

— De geba te mai trudescl, căci de 
acuma înainte n’ai să-mi mai scapi din 

mână! — dise smeul, după-ce s’a vădut la 
largul seu.

Fata, mai aucfind încă și acâsta, ce 
să facă ?... ia inelul său de argint și arun- 
cându’l în apă, <fice:

— Când vei afla tu inelul acesta, 
atunci voi vorbi eu cu tine!

Dâr smeul se părea, că nici n’o aude. 
El mergea cu corabia înainte, fără să-’i pe
se ceva de cuvintele ei.

După-ce ajunse acuma la mal, luâ pe 
față și ducend’o acasă se cunună cu densa.

Fata însă îșl ținu cuvântul... Ea nu 
vorbea cu smeul nimic, ori și cât se ne- 
căja s’o înduplice, ca să vorbâscă. Cu sme
oica și cu cumnatele sale, — căci smeul 
avea și surori, — și ceilalți curteni vor
bea, însă cu smeul nicl-odată.

Acâstă tăcere a ținut tot așa mai 
lung timp.

Eta că într’o di, mergând nisce pes
cari în apa cea mare și pescuind o mul
țime de pescl, aduse și vândură și smeului 
o parte din aceștia.

Smeul, adecă feciorul smeoicei, după 
ce cumpăra pescil, se dete singur să’i cu-
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ț>ilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

16 -j- Sf. Agr. și Leon
17 C. Sim. p. Ac. m.
18 f Cuv. p. Ioan
19 -j- C. loan Peștera
20 C. p. Tend. Tridi.
21 S. m. loan Teod.
22 C. p. Teod. Siceot

28 Vitalis m.
29 Robert
30 Catarina

1 Mai. Filip,
2 Atanasi
3 Aflarea sf. f
4 Florian

pănă la 45— or. ușâră dela 45.— or. 
pănă la 45.‘/2 or.

Marfă sSrbăscă, grea dela 46.— cr. 
pănă la 46 ’/2 cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 45.— or. pănă la 46 — or. transito 
ușâră dela 44.l/2 or. pănă la 45.*/ 2 cr-

Porcii îngrășațl de ună ană dela —.— 
or. păDă la — or., îngrășațl ou ououruz 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— or. la pănă — or..

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Comp. 
Argint român. Oump. 
Napoleon-d’orl Camp. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris. fono. Albina5°/0 —.— Vend. —.—

9.65 Vend. 9.68
9.60 Vend. 9.65
9.67 Vend. —.—
5.75 Vend. —,—
-.- Vend. —
59.40 Vend.
—.— Vend. _  _

Proprietar l ISr. Aurel ^ureșian».
Redactor rcsponsaiil: firegoriu foaier.

Se caută
pentru Brașov un guvernor (Erzieher) 
serios, român, sciind și limba ger
mană, care se dea instrucție de cla
sele primare la doi băețl, și se su- 
praveghieze educațiunea lor. Condi- 
țiune, ca se locuescă în casa.

A se adresa la administrația 
„Gazetei Transilvaniei". 685,2—2

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 24 Aprilie n. 1895.

S 6 m i n ț e
’ 1 
-5 M
3 S
6 o-

Prețal per
100 ohiloffî*

dela | pănă

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

80
80
80
80
80
80

7.40
7.45
7.40
7.40
7.50

7.45
7.50
7.45
7.45
7.55

Semințe veohî 
ori nonă soiul

Jt
w ’S K 

o P*

Prețul per
100 ohilgr.

delii | pănă

Săcară
Orz
Orz
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
i>

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.95
6.40
6.65
7.10
6.80

6—
6.60
6.90
8.10
7.05

Produotediv. Soiul
OuTsnl

dela până

Sem. de trif.

1

W) o 
a
o
s 
r—<
CP

s 

l

Oleu de rap. 
O) eu de in
Uns. de porc

Slănină
u

Seu 
Prune
,. n 
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară 
Spirt

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă 
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de lîosenau 
brut
Drojdiuțo de spirt

din 24 Apri'ie n. 1895.
Bursa de Bucurescl

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5°/o ĂJI.-OCt. 100.-
Renta amortisabilă .... 5°/o 11 pi 98.’/R

n „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.—iul. 99 >/,
„ din 1893 &u/c 11 (1 99 ’/,

ț) „ 1894 int. 6 mii. 6°/o Apr.-Oct. 95 —
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. n lan.-lulia 95?/s
H „ (Impr. de 50 mii. 4°/o n » b« */«
H „ (Imp. de 274 m 1890 4% ii » 88- '/4
M „ (Imp. de45m. 1891 ^u/o h n 88 '/4
11 „ (Im. de 120 iul. 1894 u ii 88 '/,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ n Mai-liov. >02 7,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul. 96.-

11 „ din 1884 5°/o Mai-Bov. —.—
J) „ „ din 1888 5°/c luu.-flac. —
•» ,, din 1890 5°/o Mai-Nov. 96 ’/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 92?/8
„ urbane BucurescI 6°/r, n n ‘01 >/2

n 11 D » 5°/n n a 89 -
H n „ Iași . . f-'7o H n 80.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n 96.—
V.N.

Banca Rom. nit. div. fr. 12.81 500 150 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1538.
Banca agricolă.......................... 510 150 v. 130-
Dacia-România uit. div. 35 le; 200 într. v. 414.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 11 9\ 437.-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —•
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 138.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

1C0 110. -
200 —

, „ „2 em. u. d. 0 1001.
Soc. de fur. mifitare u. d. 60 lei oOG —
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 ăx,c
Societ. p. const, de Tramways 20i 11 »> —
20 irancl aur 20 03

SCOMPTUR1:

Banca naț. a Rom. O’/o Paris .... 2'/,7a
Avansuri pe efecte Petersburg , . 47.7.
Casa de Depuneri 77, Berlin .... «7o
Londra .... 27. Belgia .... 37.
V iena..................... 47. Elveția .... 37.

Licitațiune minuendă.
In 14 Mai st. n. a. c. se va da în întreprindere prin Bici- 

tațâune miniiendă

edificarea unei biserici de petră 
pentru comuna bisericescă gr. cat. de ClilBl-
pie, în comitatul Clușiului (p. u. Uzdi-Szt.-P6ter, cea mai apro
piată gară a căii ferate: Kis-Sârmâs).

Prețul de strigare 4500 fi.
Comuna ofere petra, cărămida, năsipul necesar, căratul 

materialului, precum și câte 10 lucrători pe (ți în timpul cât 
va dura edificarea.

Concurenții, cari au a se presenta la terminul de mai sus 
Orele 9 a. m. în fața locului, vor trebui se depună un vadiu 
de 10%. Antreprenorul va ridica prețul în 3 seu 4 rate, după 
cum vor înainta lucrările edificărei.

Planul și preliminarul se pot vede la d-1 Ludovic Simon, 
marele proprietar român din acea comună. 2—2

de cassă dela 3—I

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.
Din 26 Aprilie st. n. 189b

Eflfisura &âu 

greutatea
Calitatea.

Valutaa 

trlaoă.

fl. or.

IE. L. cel mai frumos
1

6 10
n Grâu mijlociu . . 5 50
îj mai slab . 5 —
j. Grâu mesteoat . . 4 —

„ f frumosă 3 90?i

it
S6cară 1 mijlooiă . 3 50

ji f frumos 4 10
ii 1 mijlociu 3 50

„ f frumos 2 5017

11
OvSs {mijlociu .

1] Cucuruz.................... 4 80
j? Mălaiu.................... 5 —

Mazăre.................... 6 —
jj Linte................... 7 —
jj Fasole.................... 6 —
H Sămență de in . . 10 —
31 Sămânță de cânepă 5 —
II Cartofi.................... 1 40
II Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
11 Carnea de porc . . — 48
1» Carnea de berbece — —

Seu de vită prâspăt 23 —
100 kil. Său de vită topit 33 —

Cursul Io surilor private
din 21 Aprilie 1895

camp. vinde.
Basilica 8.10 8.50
Credit .... 201.50 202 -
Clary 40 fl. m. c. 51.— 60—
Navig. pe Dunăre ■ 150. - 160—
Insbruck .... 27.- —.—
Krakau .... 27.- 28—
Laibach .... 23.75 24.75
Buda .... 63.- 64 50
PalSy .... 59.— 60—
Crucea roșie austr. 17— 17.50

dto ung. . 11.25 12 53
dto ital. 13— 13.50

Rudolf .... 24.50 —
Salm .... 71.50 73 50
Salzburg .... 26.50 27.50
St. Genois 73— 74—
Stanislau .... 42.75 46—
Trieitine 47,7o l®0 m. c. 150.— —

dto 4°/0 50 70— —.—
Waldstein —.— —
Serbescl 3% 43— 43.50

dto de 10 Irancl _ t— —
Banca h. ung. 4% 132— 133.—

Cursul la bursa din Viena
1895.

472% •

H

rd
.3

(ID

+> 
d)

Giro-Conto
la. bazica

Austro-Ungarl >3- -

Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

Tergufă de rîmătorl din Steinbruch.
La 22 Aprilie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fost de 
150.998 oapete, la ‘23 Aprilie au intrata 
3521 oapete și au eșit 1502 rămânendo la 
24 Aprilie un număr de 153.017 oapete.

Se notâză marfa: nugurâscă veche, 
grea dela 45.— or. pănă la 45.*/ 2 or 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
47.72 or. pănă la 48.— or., demijloo dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușâră dela 
46.— or. pănă la 47.— or.

Marfă țBrănâscă grea dela 45.— pănă 
la 45.72 or. de mijloo dela 44.’/2 or-

Din 26 Aprilie 

Renta ung. de aur 4°/0 • 
Renta de corâne ung. 4°/0 
Impr. oăil. fer. ung. în aur
Impr. căii. fer. ung. în argint472% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860 .........................
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 
Aoț-ii de-aleBăncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de corâne austr. 4%. . .
Note italiene..................................

123.25
99.30

126.30
104.25
125.25
98.60
98.25

162.50
150.-
101.45
101 50
123.75
158.50

1091.—
461.-
396.60
9.68 >/2

59.65
122.15
48.50

101.5C
46.-
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„ALBINA»
INSTITUT^ DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FBLB^LA
PrWSCG depuneri spre fructificare [8 I® 4V

netto, solvindă însăși darea de interese;
SCOlltffl polițe comerciale CU 5Yoj
SCCOrflâ impnimuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] G0!L1‘ 
deschide credite în cont corrent 
ffiMî împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6°'o;

ciiBipcră și vlrt sxXe^!: monede și harții ie valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

BMWă £S4* 6° ®0H8, GSBî’ffl 
■)M 
efec no 
esecula in 
MiriM• f

X UU1U1LU ) 
pe piețele din țeră și 
streinătate;
irnipn sub cele mai ief- 
i(Iliu(l tine condițiunl;

de depou, torium
s6u strania Gîârst Mi*.  •!!£», care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

BriniPQPP îtl calitatea sa ca representanță principală a so- nfinitfi 
pllilllJUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului iU 

wtra aspriri p rață p’rti_

Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-lorîi 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°|0 ale „Albinei**  
ale eărffis-ii eupbwe reseumperă semestrul^ fără nici o 

«ietragere, și cari se ailă rîe v&ntțare în cursul dilei a bursei 
din budapesta, în piese de 5®®, IO»® și 3®O® de corone. 
Coonparendu cursurile și produsulă celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulă, că 

Scrisurile fonciare „Albina**  ie 5°|0 
suntu a«Și relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a fbnciereloru „Albina" e garantată 
prin valorea ceîu puțind întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmîtu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor» 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

23- *
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Am onâre a aduce la cunoscința publică, că cu 4’ua de 
astăcjî am deschis fi în Brașov Ea casa mea pro
prie, Calea gărei ^r. 41 

mift deposits de bere, 
sub conducerea Dommloru

dc Szântc.
Acestu deposits principală va conține tote spe

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

Vendarea csa pa’etaiHfle originale.
Numai acelea butelii cu bere,a căror dopuri 

și vignete vor fi provenite cu marca ală
turată, suntu a se considera ca productulu meu,

Teleplson j$r. 8*21.
Cu tdtă stima:

Anton Dreher.
@©o©©a©o0ooooao©oooooooo
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AtwZZer, Carol Schuster farmaciste,

efect miraculos! Hu există altă mijlocii de a prăpădi 
insecte, de aceea are renume în totă lumea; și e forte 

jilată. 2) Numele: „Zacherlin."
La Domnii 1. L. et A Hesshaimer,

are
ori si ce 
cautatu. Semnele suntu: 1) Sticla sig

S'j iii!îl 8.8 fflllffl. Heinrich Zmz, Dimitrie Eremios nepoții, Emil Por 

Karl Irk, Franz Kelemen farmacista, Julius 
Teutscli et Tartler. N. Grădinar, Eduard Kugler farmacista, Carol Tbpjner, Julius 
Hornung ferma istO, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmaciștii, Victor Both 
farmaciștii, Heinrich Wagner, Karl Earth, loan Dușoiu et Flu, Fritz Geisberger, 
Heinr. Herrmann, K. Zerbes. — în Fâgărașii: La Domnii: Bichard Glein farma
cistă, JU. A. Grtiser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig. 
în Colialmfi: La Domnii: £>nsZ Wolff, Eduard Victor Melas.

m ESrasoV, Strada §®orți Mr. C, etagiul I. 
unde se contecționâzâ orice fel de haine bărbătesc!, după 
aiatemurile cele mai noue.

După o praxâ mai indelungată în străinătate și în 
șcbla de croială din Budapesta, me pun în posiție a cores 
punde cerințelor On. Public, atât prin croitul meu după 
moda cea mai nouă, cât și printr’o lucrare consciențioeă, 
tină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a me încuragia cu cercetare cât mai 
numerdse, asiguiândul, că îl voi mulțumi în tbtă privința. 

Cu tbtă stima:
GEORGE BUCĂ, 

croitor bărbătesc, 
în Brașov, Strada Porți Nr. 6. etagiul I1-3
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SUFERINȚE DE 8T0MACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulă

Rosa’s Lebens-Balsam^.
Acesta balsaraă preparată eu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturora greutăților^ de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniioru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acostă balsamă acum ună singură și dovedită 
eaitieiitâ «8e eiusîi poporul1 .

Sticla, mare costă, 1 fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunosciiiță stau Ia disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa's Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B. Fragner, Prag, 205-3“ în limba 
germană, boemă, ungară și francezii, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
brmei luată sub scutulu legală.

Dr. Rosa’s Lebeiis-Balsam
Ț eritabilă se pote procura numai în 

ZDepositul-a. prîXLcipal-iS. a,l-&_ pi-od.vxcStoxin.lin.1 

B»
Farmacia ,Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In E5iss5ajsesta: la farmacia 1. von Torbk.

,zs

Tote farmaciile din Brașovă, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Austro-ungară au deposită’ din acestii balsamă de vieții.

Totti de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Fraga

(Frazei TTxi.î-v’exsa,l-SCa,-vLSsa,lToe)
unu medicament’1 sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutii în 

contra tuturorii inflamațiunilorii, rânitorii și umflăturiloru.
Acest ’ se întrebuințezi cu succesă sigura, la inflamațiunl, la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunilo, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulii celu mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbs buba și o vindecă în timpulii celă mai scurtiî fără dureri.

Sn curiere a 25 și 35 cr.
Fiii atentă!

* •>
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga sb imi- 

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

mai atunci veritabilă, decă cutior le din me ală galbinu, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtia roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsamă pentru audit
(G-ehor-Balsair.)

Celu mai probată și prin multe încercări cela mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. fl Flacon 8 U.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


