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Coloniștii unguri.
Peste câte-va cjile se vor îm

plini doi ani, de când fostul minis
tru de agricultură, Andreiu Bethlen, 
scose la ivâlă faimdsa lege privitore 
la colonisărî. Prin acesta lege se 
puse la disposiția ministeriului de 
agricultură suma de trei milidne flo
rini, cu scopul, ca se cumpere mo
șii, pe cari apoi se le parceleze și 
se le vândă pe așteptare și cu pre
țuri cât mai eftine, plătibile în rate, 
între Ungurii și renegații scăpătați.

Mari speranțe legaseră șoviniștii 
maghiari de acestă lege. Credeau, 
că în scurt timp se vor pute căpă
tui în masse cetele de flămencfl un
guresc!, 6r de altă parte se vor aduce 
mari servicii și politicei de maghia- 
risare: se vor forma sate de colo
niști maghiari printre Români, cari 
pe aceștia îi vor desbina și maghia- 
risa; âr pe alții dintre ai noștri îi 
vor ademeni, scoțendu-le și lor ochii 
cu câte-un petec de pământ, pentru 
care vor cere în schimb se se la- 
pede de legea și naționalitatea lor 
și se se contopescă cu coloniștii 
unguri.

Acesta era planul urzitorilor le- 
gei de colonisare. Numai decât după 
votarea legei, ei s’au și pus pe lu
cru. An cumpărat marele domeniu 
al contelui Teleki Sândor dela Șer- 
maș de pe Câmpia, în comitatul 
Clușiu'ui, unde încă în primă-vara 
anului trecut au adus vre-o 86 de 
familii ungurescl de prin comitatul 
Vesprimului.

încercarea făcută cu acești co
loniști însă a ajuns de batjocură. S’a 
întâmplat și cu coloniștii dela Șer- 
maș aceea, ce se întâmplase mai 
anii trecuți cu Ciangăii din Buco
vina. Și unii și alții, amețiți de vor
bele umflate și de promisiunile gble 
ale „patrioților“, și-au vândut casa 
și masa și au plecat în țâra făgă
duinței, unde însă n’au aflat, decât 
plângeri și desamăgiri.

Ciangăii bucovineni blastămă și 
afli pe frații lor maghiari, cari i-au 
făcut să-și pârdă averile cu pere
grinările lor prin Ungaria, pentru 
ca mai târcjiu să se reîntorcă acasă 
ajunși la sapă de lemn. Tbtă lumea 
rîdea atunci de rușinosul fiasco al 
șoviniștilor unguri, dâr cu tbte aces
tea ei n’au învățat nimic din acea 
pățaniă.

La Șermaș, care era o comună 
curat românescă, într’un ținut de- 
asemenea românesc, ei au adus co
loniști maghiari de pe la Vesprim, 
fiind-că Românilor nu s’au îndurat 
să le dea loc nici pentru bani.

Astăcji însă, după doi ani, cum 
ni-se scrie, nu este un singur colo
nist dintre cei aduși la Șermaș, că
ruia să nu-i pară rău, că șl-a vân
dut tot ce a avut și a venit aici, 
ba acjî cei mai mulți stau gata de a 
se reîntorce acasă.

Ungurii dela Vesprim nu pot 
țină pept cu Românii noștri din 
Ardeal, nu sciu nici să muncâscă 
ca ei, nici să cultive pământul ca 
ei. Unde Românul a sciut să culâgă 
după munca lui cară încărcate de 
cucuruz, Ungurul colonist n’a fost 
în stare să adune nici măcar grăunțe 
pentru o mămăligă. Astfel coloniștii 
dela Șermaș stau astăcfi să piâră de 
fome, neavând nici măcar ce duce 
la gură, ne cum să mai plătescă și 
ratele pentru moșiile cumpărate. 
Unii s’au și lăpădat de moșii, fiind
că nu sunt în stare de-a le plăti, er 
altora dintre ei li-s’a abcjis din partea 
guvernului, deore-ce s’a constatat, 
că nu sunt harnici de plată.

Etă o nouă înfrângere a îngâm- 
lării maghiare! Nuli-a fost deajuns, 
cu Ciangăii din Bucovina, au tre
buit să mai nenorocescă încă 86 de 
familii unguresc!. Și acestea tot nu
mai din causa nenorocitei lor râvne, 
de a-și căpătui pe sărăntocii lor din 
bunul și pe ruina nostră.

Der tbtă fapta îșl are și răs
plata. Multe curse ni-au întins contra
rii noștri de vecuri, der tbte s’au ză
dărnicit. Așa se vor zădărnici tote 
uneltirile lor, căci este un Dumnezeu 
în ceriurl, care scie să umilescă pe 
cei îngâmfați.

Revista politică.
Rutenii la împăratul. In 13 c. o 

mare deputațiune a Rutenilor din 
Galiția, constând din 124 membri, 
a sosit la Viena pantru de-a se 
plânge la monarchul asupra nedrep
tăților comise din partea autorită
ților publice, cu ocasiunea alegeri
lor de deputați tăcute în timpul din 
urmă în Galiția. Rutenii au dus cu 
sine și un memorand, pe care numai 
după multe rugărl au putut să-l aș- 
târnă în cancelaria cabinetului îm
părătesc. Deputațiunea rutenă a fost 
primită mai întâiu în audiență de 
cătră ministrul-președinte austriac, 
conte Badeni, căruia Rutenii au tre
buit să-i spună tot ce vor să vor- 
bâscă cu împăratul, și numai după 
aceea cu mare greu, 6 membri din 
deputațiune au fost lăsațl să ceră 
audiență dela monarchul. Majestatea 
Sa i-a primit, și în răspunsul dat 
acelor 6 Ruteni a fiis, că va esa- 
mina lucrul, se miră însă de ce au ve
nit pentru un astfel de lucru atâția Ru
teni la Vieua, când erau destui și mai 
puțini, și mai ales pentru ce au venit 
atâția preoți? După tote acestea de
putațiunea rutenă a plecat îndărăt 
spre casă cu puțină nădejde de-a fi 
ajuns la ceva ispravă. Din inciden
tul acesta, în camera austriacă s’au 
făcut mai multe interpelări, în cari 
i-s’a imputat guvernului taptul, că 
de un timp încoce ambele ministerii 
din Austro-Ungaria în loc să apro- 
piă pe monarch de popor, caută 
mereu să împedece ori-ce comuni
care și legătură directă între ei. 
Mai de mult tote poporele când co

ceau: ,,A7e ducem la împăratul11, mer
geau cu cea mai mare încredere la 
căpetenia țărei. Astăcji însă calea 
acesta li-e tăiată poporelor, cum d. e. 
s’a văcjut și cu ocasiunea ducerei 
Memorandului din partea Românilor, cari 
n’au fost lăsațl la domnitorul lor.

Conflict între Anglia șl Statele- 
Unite nord-americane. Intre Statele- 
Unite din America de nord și între 
Anglia s’a iscat cțilele trecute un 
conflict vehement din causă, că 
Anglia de un timp încbce tot rupe 
câte o bucată din teritoriul repu
blice! ameiicane Venezuela, tot intră 
mai afund cu granițele, și prin acesta 
republica Statelor-Unite îșl vede 
amenințate interesele sale. Mai în
tâiu Statele-Unite au propus, ca să 
se constitue un arbitriu internațio
nal, care să hotărescă granițele Ve- 
nezuelei și a teritorului engles în
vecinat. Anglia însă nu s’a învoit 
cu acestă propunere, și astfel pre
ședintele republicei nord-americane, 
Cleveland, a adresat în 17 c. un me
sagiu camerelor republicei, în care a 
cerut să se trimită o comisiune pe 
spesele Statelor-Unite la fața locului, 
să constate faptul, și după ce va 
raporta asupra lui, Republica să în
treprindă pașii necesari. Mesagiul 
lui Cleveland a fost primit cu apro
bare din partea congresului și ca
mera deputaților a și votat 100.000 
dolari ca spese pentru esmiterea 
amintitei comisiuni, er pe Cleveland 
l’a împuternicit se numâscă ca mem
bri ai comisiunei, pe cine va voi el. 
Soirile sosite astăcji spun, că în 
senatul republicei s’a luat hotărîrea 
de a-se începe înarmări mari. S’a vo
tat un credit de 100 milione dolari 
pentru cumpărarea de 1 milion pușci 
și 6 mii de tunuri. Lucrul începe deci 
a deveni forte serios.

o
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Colinde.
I.

Noi âmblăm și noi cătăm
Florile dalbe*)

*J Se repetă după fiă-care vers.

Pe Dumnedeu să-’l aflăm;
Am âmblat și am cutat,
Pe Dumnecjeu l’am aflat.
In esle de boi culcat,
Micuței și înfășiat.
Cu fașiă de mătasă,
Pe margini cu aur trasă.
Pe când Christos se născea,
Din pociumbl făclii ardea,
Pescera se lumina
Din nuele luminele
Luminau pănă la stele.
Și astfel cum lumina
Flacăra ’n cer ajungea;
Er Jidovii străjuia,
Der nu se apropia,
De fumul tămâielor,

Flacăra luminilor, 
De versul ângerilor 
Și fluerul păstorilor.
Să fi gazdă veselosă
Să ne chemi pe toți în casă.

n.
In cea verde poeniță,

Rouăriță Romani.
Este-o turmă de oițe.
Da de oi cine-mi grijea?
Iuonaș și soru-sa.
Uită-te tu frate ’n jos
Și caută că-’i vedea: 
Un noruț de ploie grea, 
Er frate-s’o răspundea: 
Acela nu-i noruț de ploi, 
Că îs pețitorii tăi;
Aici la min’ or veni 
Și pe tine te-or peți.
Er lângă tine mai cer
Opt berbeci și-un mielușel, 
Și apoi oi d’un stăurel: 
Cinci sute de miorele 
Și p’atâtea mielușele 
Și pe tine lângă ele.
Soru-sa dâc’ audia

De-acolea mi-se scula
Intr’o grădină intra, 
Un struțișor îșl lua 
Și ’n fântână-’l arunca.
Decă bine l’a udat
Din fântână l’a luat
Și a mers tot rourând,
Și din gură cuvântând:
Es-ta-i struț de bosuioc 
Să dăm la tineri noroc.
Pile bune la Români 
Și ertăciunl la bătrâni. 
Noi cântăm cu bucuria.
Christose mărire ție!

III
Colo ’n sus, Domne, mai sus!

Florile dalbe.
Sus la vârful muntelui
Umblă un păcurariu la oi 
Cu fluerul fluerând, 
Turmulița înturnând.
Fluer tace, turma pasee,
Fluor dice, turma plânge;
Când cu fluerul tăcea,
El din graifi așa grăia:
Lăsa-voiă la lupii oi,

C’am albit la cap ca voi.
Oile tote plângea, 
Cătră domnii lor elicea: 
Stăpâne nu ne lăsa, 
Că de tine-om asculta, 
Și tu nu ne părăsi, 
Că noi bine te-om griji: 
La Sânt-Georgiu 
C’un miel frumos, 
La Păsciță ou jintiță, 
La Ispas ți-om da și oaș. 
Decă-i muri unde-va, 
Noi pe tin’ te-om astupa: 
In câmpul cu florile, 
Unde bat vânturile.
Dintre noi cele bălăi, 
Mult te-om mai plânge pe văi; 
Dintre noi cele cornute, 
Mult te-om mai plânge pe munte. 
Boerenl, 1895.

Constantin Mânu, 
învățător.
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Deschiderea corpurilor legiuitore 
române.

Joi, în 7 Decemvre v. s’au des
chis Corpurile legiuitdre române. 
La drele 111/2 dimineța, domnii se
natori, domnii deputațl și înaltele 
corpuri ale Statului s’au întrunit 
în sala ședințelor Adunărei. La ore
le 12, M. S. Regele a întrat în sala 
Adunărei, precedat de Casa Sa ci
vilă și militară, fiind primit la sca
ră de domnii miniștri.

Regele, suindu-se pe tron, în- 
congiurat de domnii miniștri, a ce
tit următorul Mesagiu'.

Domnilor senatori, 
Domnilor deputațl,

O nouă legislatură îșl ia astădl înce
putul.

Demisiunea oabinetului precedent și 
numirea guvernului actual au tras după 
sine disolvarea oorpurilor legiuitore, care 
de alt-mintrelea ajunsese apropo de ter
menul lor constituțional.

In urma nouălor alegeri simțesc o 
viuă mulțămire de-a fi încoDgiurat de for
țele rpînoite ale națiunei și de-a vâ ura 
bună-venire.

Munca înțeleptă și stăruitore a națiu
nei a dat desvoltăreî Regatului român un 
avânt puternio și a făcut să crescă posi- 
țiunea lui în afară. Ast-fel el stă astădl, 
în împregiurările prin oare trece Orientul 
europen, ca un punct de readem al ordi- 
nei, al stabilităței și al unui progres neîn
trerupt.

Acostă situațiune, având de basă o 
încredere reciprocă cu un țel constant 
asigurarea păcei, — a stabilit cele mai bune 
relațiunl de prietinie cu tote statele. Ro
mânia nu pdte deoât sâ se bucure de si
lințele depuse de Marile puteri pentru a 
înlătura orl-ce cause de neînțelegeri, și pen
tru a fi unite în măsurile deștinate a asi
gura poporelor liniscita lor desvoltare. Pu
tem privi aceste silințe ca cea mai puter
nică garanție a pfeei, pe care o salutăm 
cu adâncă mulțumire.

Domnilor senatori, 
Domnilor deputațl,

Asigurarea deplină a justiției pentru 
toți cetățenii și în tote împregiurările, este 
o cerință de întâia ordine într'un Stat.

Veți avea dâr a vă ocupa ou îmbu
nătățirea treptată a organisărei ndstre ju- 
decătorescl și de revisuirea legei judecăto
riilor de pace, care intereseză mai de 
apropo clasele muncitore ale societăței. 
Revenind la sistemul mai potrivit cu ne
voile și trebuințele Țârei, a judecătoriilor 
sătenescl și de ocole, se vor putea tot-oda- 
tă realisa însemnate economii în budgetul 
ministeruluigjustiției.

Descentralisarea administrativă fiind 
o cerință espresă a Constituțiunei, âr așe
zarea administrațiunei pe o cale temeinică 
și corâspundâtbre cu progresele oe am de- 
sâvîrșit fiind o necesitate adânc simțită de 
toți, guvernul meu va presenta deiiberărei 
Domniilor-Vostre reformarea legei comu
nale, a legei județiane și a legei pentru 
serviciul esterior al ministerului de in
terne.

Domnilor senatori, 
Domnilor deputațl,

Un an cu o recoltă rea, scăderea ge
nerală a prețului cerealelor și sporirea prea 
simțitore a unora din cheltuelile Statului, 
au influințat defavorabil asupra budgete
lor ultimilor doi ani. Sunt încredințat, că 
d'impreună cu guvernul Meu, veți ajunge 
a regula aoestă situațiune printr’o esactă 
evaluare a veniturilor și prin realisarea de 
economii în cheltuelile Statului.

Se vor supune deiiberărei Domniilor- 
i Vostre reducerea și transformarea dârei 
căilor de comunicație și desființarea taxei 
de patru lei prevăzută în legea clerului 
mirean.

Veți avea a discuta în sesiunea ao- 
tuală modificările indispensabile oe sunt 
a-se introduce în legea învățământului pri
mar și revisiunea legei vendârei domenii
lor Statului, pentru a generalisa cumpăra
rea în loturi mici și a ușura modalitatea 
plăței datorite.

Desvoltarea puterilor naturale de pro- 
duotiune a Țârei cere napărat o lege a 
pescăriilor, prin care să se stabilescă nor
mele de esploatare a acestui isvor de bo- 
găț'e națională în întreitul scop: de a’i 
mări producținnea, de a da un aliment 
higienic și ieftin populațiunei sărace, și de 
a spori veniturile Statului.

Darea în oirculațiune a marelui pod 
peste Dunăre, lucrările destinate a crea 
un port sigur și îndestulător la Constanța, 
deschiderea de linii noue de căi ferate și 
studiile ce se pregătesc pentru altele, voi- 
completa rețeua căilor nostre de comuni
cație. Râmâne acum sâ organisăm în folo
sul economiei generale a Țârei mijlocele 
de transport pe uscat și pe apă.

Apărarea Țârei a fost tot-dâuna un 
obiect constant al preocupațiunilor nostre. 
Guvernul meu va face, deci, propunerile 
necesare pentru a-se completa armamen
tul, pentru a introduce îmbunătățiri în le
gea soldelor, în legea îuaintărei, în legea 
cadrelor și pentru înființarea unui serviciu 
special de pftză a fruntariilor.

Domnilor senatori, 
Domnilor deputațl,

Noua legislatură deschide Domniilor- 
Vdstre un câmp întins de activitate.

Un’țl în aspirațiunl, în simțăminte și 
în muncă, concentrate spre înflorirea și 
întărirea patriei, nu mâ îndoeso că Dom- 
niile-Vostre veți da soluțiunile cele mai 
priincidse nevoilor și trebuințelor Țârei, și 
veți asigura progresul nostru neîncetat, 
care este ținta tuturor preocupărilor Mele 
și a întregei Domniilor-VZstre luorărl.

DumneZeu sâ bine-ouventeze activi
tatea Domniilor-Vdstre, făcend’o folositore 
și rodnică pentru binele și prosperitatea 
soumpei nostre Românii.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiui
tore este deschisă.

Carol.
Președintele oonsiliului miniștrilor și 

ministru al afacerilor străine, D. Sturdza. 
Ministrul justiției, Eug. Stătescu. Ministrul 
cultelor și instrucțiunei publice, P. Poni. 
Ministru] râsboiului, General C. Budișteanv. 
Ministru de interne, N. Fleva. Ministrul 
Bnaucelor, G. Cantacuzino. Ministrul agri
culture!, industriei, comeroiului și dome- 
nielor, G. D. Pallade- Ministrul lucrărilor 
publice, G. 1. Stoicescu.

După terminarea cetirei Mesa- 
giului, M. S. Regele părăsesce sala 
Adunărei; er Corpurile legiuitore 
proeed îndată la începerea lucră
rilor.

(Monit. Of.)

Dela Sibiiu.
(Alegeri comitatense și comunale).

Sașii, de când sunt așa de strîns 
legați și aliați ca șoviniștii unguri, 
s’au molipsit așa de mult de apucă
turile despotice ale administratorilor 
maghiari, încât au început și ei se 
fiă teroriști. Pentru că în cercul 
Mercurei, la alegerile întregitore de 
representanțl comitatensi, au reușit 
de astă dată candidații români. Sa
șii și foia lor din Sibiiu au făcut 
mare sgomot și s’au plâns, că sunt 
amenințați de Români. Deși alege
rea dela Mercurea a fost verificată, 
comisiuneajudecătorâscă permanentă 
a desființat’o, pe cuvânt că alegerea 
n’a fost publicată în tdtă ordinea.

Se vor face der noue alegeri, și 
Sașii se vor strădui a împedeca se 
fiă realeșl bărbați ca Dr. Rațiu, 
Dr. Frâncu, Droc ș. a. Ce era decă 
de astă-dată întrau cu 6 Români 
mai mulțl în congregațiă, unde Sașii 
și așa formeză o majoritate covâr- 
șitdre?

Sașii pretind, că au fost tot- 
deuna drepți și echitabili față cu 
Românii. Atunci de ce strigă ca din 
gura șârpelui că au fost aleși odată 
6 Români la Mercurea, în care cerc 
sunt 15,000 Români față cu 4000 și 
ceva Sași?

Der au dat o dovadă strălucită 
despre simțul lor de dreptate Sașii 
la alegerile întregitdre de represen- 
tanți ai comunei orașenescl Sibiiu. 
Intre 77 de representanțl ei au ales 
numai un singur Român, căci cei
lalți doi. ce iau mai pus în listă 
sunt viriliști, adecă aveau și așa 
dreptul de a fi membri ai consiliului 
comunal.

Despre tote aceste isprăvi ale 
Sașilor ni-a scris deja un corespon
dent din Sibiiu. Eată acum ce ne 
scrie un altul cu privire la alegerile 
comunale Sibiiene:

La orașul Sibiiu sS fac alegerile pen
tru representanță. Clubul românesc nu seim 
cine-1 conduce, cine ww, mai ales de când 
a ajuns sub presidiul d-lui I. A. de Preda, 
cu tote că lozinca e dată, că Românii să 
împlinâscă hotărîrea conferențelor națio
nale, de a-șl validita votul în municipii.

In fața faptului, că „Kreisausschussul" 
(comitetul electoral) săsesc cu tendință în- 
trelăsâ respectarea Românilor la oraș, mă
car prin alegerea câtorva membri din in
teligența așa de numârosă, — având aici 
Consistorul tuturor Românilor gr. orientali, 
seminar teoiogic-pedagogic, banca „Albina", 
Associațiunea Transilvană, un număr de 
foi politice, și având Românii și anume 
atât „domnii", cât și cei 90 de meseriași 
români independenți și mulțimea țăranilor 
noștri o mulțime de interese la Magistratul 
săsesc, care scrie și vorbesce numai nem- 
țesce, și care nu are aplicat nici un suflet 
românesc afară de măturătorii stradelor 
originari din Rășinari, — elementele mai 
tinere au început mișcarea, ca să se scotă 
la urnă cel puțin V10 (una a Zecea) parte 
din membrii, ce să aleg acum, ca să for
meze cel puțin ’/20 parte din representanța 
orașului.

Acesta dreptă dorință nu putu însă 
să fiă realisată. Mă întrebați de ce? 0 să 
vă spun. Presidentul clubului românesc, 
din Joc cu două cjile înaintea alegerii, nu 
scia măcar atât, că sunt alegeri!

Poftim organisare model în centrul, 
ce-șl dă aerul, că conduce lumea româ- 
nescă.

Mpa.

Asociațiunea națională araâană.
„Asociațiunea națională aradană 

petru cultura poporului român“, care 
de timp îndelungat n’a dat nici un 
semn de vieță, așa că mulțl dintre 
Români pdte îșl vor fi și uitat de 
esistența ei, acum e în ajun, de-a 
fi erășl înviată.

Acestă veste îmbucurătdre o 
aflăm din următorea convocare, ce(s’a

pănă se mânânc vre-o două pierseci, 
ce le luasem! însu-mi cu mâna, în
trebai pe moș Mitru, păzitorul. Ore 
la Tdderu Grighii de ce-i fiic Por
cosul ?

Și acestă întrebare pote că nu 
i-o puneam, decă n’așl fi zărit pe 
Tdderu Grighii arând cu patru boi 
ca patru lei la un ogor chiar pe 
lângă gardul din jos al viiei, er la 
Tdderu Grighii numai în față-i Ziceau 
omenii „bade Tddere“, alt cum toți 
îi Ziceau Porcosul.

Er moș Mitru păzitorul, era bun 
bucuros să-l întrebe omul una-alta, 
ca se pdtă povesti după dragul ini- 
mei lui și să-și pdtă arăta iscusința; 
el bucuros îmi spunea orî-ce l’a-șl fi 
întrebat, er acum, că ce l întrebai 
chiar despre Tdderu Grighii care-i 
era cam neam și cu care — ca cu 
un bocotan, ce era acum — tare se 
lăuda, moș Mitru păzitorul începu 
a-mi spune povestea cea adevărată 
a lui Tdderu Grighii cu multe pon
turi și alcamuri, cum făcea el când 
povestea cu domni. M’ași ține fdrte 
mândru, decă a și pute spune și eu 
povestea lui Tdder Porcosul tocmai 

după cum mi-o spuse moș Mitru 
păzitorul. El începu cam așa:

Hm, domnule, povestea nepotu- 
mi-o Tdder cine o scie în satul nos
tru bine ca mine? Nici el singur 
nu o scie așa bine ca mine, că eu 
l’am cumpănit de-i astăZî bocotan, 
cum îl vefii; adecă ce se Zi°: sfatul 
meu și darul lui DumneZeu l’am pus 
pe el în piciore, că vai, sărac și nă
căjit mai era îutr’o vreme!

Adecătă-le lucrul a fost așa, 
domnule, că nepotu Tdder a fost de 
o potrivă cu tatăl dumitale, de-odată 
i-au prins cătane la Unguri, în 48, 
par’că acum văd, și de-odată au venit 
din cătane într’o ndpte de bobotâză, 
de crepau și lemnele de frig, ba și 
vițelul în vacă sta doră să moră de 
frig, și ei erau numai cu sumăeșele 
peste cămăși, că pieptarele ii-le luase 
Kintcșii (voluntarii (onkentes-ii) din 
Ungaria). Așa fugiră ei peste cele 
dealuri, prin omăt pănă-n brâu, de 
mă mir, că n’au înghețat. Der omul 
tînăr, cu dor de casă și de copii, 
trece prin foc și prin apă! Satul era 
împrăștiat, omenii erau fugiți prin 
Ciceu și pe unde se puteau ascunde 

de frica rășmeliții. Eu eram tot aici, 
la viia grofului, unde mă pomenisem 
de rău copil, că și tata și moșul, ba 
pote și strămoșul tot ca păzitori la 
vii ne-am pomenit.

Destul că nepotu Tdder cu tata 
dumnitale ajunseră la mine atunci 
noptea, că în sat se temeau se în
tre. Le spuseiu eu ce-i prin sat și-i 
băturăm, că erau mai morți și de 
fdme, apoi a doua Zi coborîi eu în 
sat, că eu nu mă temeam nici de 
Români, nici de Unguri. Românii 
nu-mi făceau nimica, că Român eram 
și eu, er Ungurii încă mă cruțau, 
de frica grofului, în a cui slujbă 
eram. Prin sat aflaiu starea lucru
rilor, și veni și le spuseiu lui Tdder 
și la tata dumnitale, că ai lor sunt 
la Ciceu suițl cu popa cu tot; la 
popa i-au și degerat atunci degetele 
dela amândouă piciorele.

Ce să-ți spun mai departe din 
revoluțiă? Ai auZit d-ta, ce chinuri 
au tras dmenii pe acele vremi, cât 
se ferescă DumneZeu și pe puiul de 
năpârcă, se n’ajungă ZA® ca acelea! 
Destul, că încetul cu încetul se po
toli rescdla, Muscanii făcură pace 

Toder Porcosul.
„Ore la Tdderu Grighii de ce-i 

die „Porcosul ?“ întrebai odată pe 
moș Mitru, păzitorul dela viile gro
fului, care însă grija și de viuța 
ndstră, fiind apiope de cele gro- 
fesei.

Moș Mitru, păzitorul, era unul din 
cei mai bătrâni moșnegi la noi în 
sat, el, stând ârna-vera tot pe delul 
viilor, priveghia ca un ânger păzi
tor asupra satului; el din înălțimea, 
pe care îi era căsuța și viile, putea 
vede casele tuturor locuitorilor dela 
noi și — stând mai mult singur — 
se putea gândi liniștit asupra flă
cărui locuitor dela noi; el, adecă 
Mitru păzitorul de vii, scia multe- 
multe, scia mai atâtea, câte scia si 
Ion BuDzarine, păcurarul cel vestit, 
cu care și era Mitru cam de-o 
virată, cam de-o potrivă.

Pe acești doi omeni, pănă tră
iau, — că amu-s morți amândoi, 
bucuros îi întrebam una alta, unde-i 
îutelniam, că mult îmi plăceau răs
punsurile lor cele înțelepte și cu 
temeiu. Așa și acum, fiind la viă,
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adresat Românilor din orașul și ți
nutul Aradului:

P. T. Domnule! Asociațiunea națio
nală aradană pentru cultura poporului ro
mân din Arad și provincia îșl va ține adu
narea generală Duminecă în 31 Decemvre 
v. la 10 6re a. m. în localitatea sa din 
strada Zrinyi Nr. 4 (casa diecesană).

Când avem onore a Te învita să bine- 
voesol a participa la acâstă adunare gene
rală îți aducem tot-odată la cunoscință, că 
adunarea se va ține după următorea pro
gramă :

1) Esmiterea unei comisiunl pentru 
invitarea P. S. S. Domnului episcop loan 
Mețianu. 2) Deschiderea adun. gen. prin pre
ședintele. 3) Raportul general al direoțiu- 
nei. 4) Raportul general al cassariului aso- 
ciațiunei. 5) Raportul general al bibliote
carului și economului. 6) Raport despre 
starea cabinetului de lectură. 7) Censurarea 
acestor raporte. 8) Propuneri și interpelări. 
9) Dimisionarea direcțiunei. 10) Restaurarea 
biroului adun, generali, 11) Restaurarea 
direcțiunei. 12) încheierea prin președinte.

Arad, din ședința direcțiunei dela 9 
Decemvre n. 1895.
loan Beleș, m.p. loan Petroviciu. m. p. 

director. secretar.

De-odată cu acesta convocare 
s’a adresat și următorul apel, pe 
care-1 recomandăm atențiunei bine- 
voitore a tuturor Românilor iubitori 
de cultura nâstră națională:

P. T. Domnule! Doră la nici un po
por din țeră nu esta atât de ardendă 
trebuința de a-șl strînge rondurile, ca la 
noi Românii.

Din acest punot de vedere au puroes 
antecesorii noștri, când a înființat institu- 
țiunea cea frumosăși salutară „Asociațiunea 
națională aradană pentru onltura poporului 
român. “

Asociațiunea nostră de un însemnat 
șir de ani însă nu se bucură de spriginul 
inteligenței române, după-cum s’ar aștepta. 
Sub proteste bagatell, mai că am pută să 
le numim divergințe personali, rnulțl inși 
se subtrag de a conlucra împreună la pros- 
perarea acestei instituțiunl. Bătrânii însă 
ni-au lăsat de moștenire principiul „inimicus 
personae, amicus causaeu.

De6re-ce în 31 Decemvre v. sa va 
țină adunarea generală a asociațiunei, în 
carea se va restaura întreg magistratul aso- 
eiațiunei, te rugăm și pe p. t. dta să bine- 
voiescl a te inscriă de membru și a parti
cipa la acea adunare generală, ca să facem 
o restaurare, ce ar pută satisface dorinței 
tuturor Românilor doioșl de prosperarea 
culturală a poporului român din Arad și 
provință.

Te rugăm tot-odată să nisuescl prin 
iufluința p. t. dtale a capacita spre acesta 
și pe alțl amici și cunoscuțl, ca să te în-

soțăscă, pentru-ca astfel să avem aici în 
Arad un adevărat far luminos pentru mult 
certatul nostru popor român.

Arad, din ședința direoțiunei ținută 
la 9 Decemvre 1895.

Premergerea cu bune esemple.
I)e lângă Someș, Dec. 1895.

Preoții noștri s’au bucurat în tote 
timpurile de mare cinste înaintea popore- 
nilor lor, ceea ce se vede și din împreju
rarea, că au fost și sunt titulațl de popor 
cu numele: „Părinte1*.  Bănățenii d'e la 
preot „Taica părintele11, ăr când vre-un 
om dă în vorbă cu alt om din alt sat des
pre preoți, atunci fiă-care îșl numesce preo
tul: „Părintele nostru11, „Părintele dela 
noi“, și numai de.are ceva în contra lui 
îi dice „popa nostu. Și cu drept cuvânt 
s’a bucurat preoțimea nostră de stima, ce 
’i s’a dat, că a fost mângăitorea poporului 
și învețătorea lui tot-odată. Apoi preoți
mea nostră era și mai aprope de popor, 
decât preoțimea altor nemuri, nu numai 
pentru-că eșia din sînul poporului de-â drep
tul, tră'a din aceeași pâne cu el, adecă 
din agricultură, și mai era și înrudită cu 
el prin căsătorii, dâr având preoțimea nos- 
tră de împlinit și unele funcțiuni, cari 
preoții altor nemuri, cu deosebire calvinii, 
nu le au, cum e âmblarea cu crucea la Bo- 
boteză și feștănile, apoi pomenele după 
repausațl etc., ea a fost și este în stare de 
ași cunosce mai bine poporul, om de om, 
cu tote însușirile lui bune rele, cum le are. 
Mai mult, preoții noștri luau și mai iau și 
adi — unii — parte la tote lucrurile și în
tristările poporenilor, asisteză la nunți, bo
teze, sfințiri de case etc., apoi la înmor
mântări, maslu ș. a. Ast-fel preoții noștri 
fiind pururea între popor și pururea cu 
poporul, vorbind în limba lui, slujind în 
limba lui și trăind în tote condițiile popo
rului, premergând cu bune învățături și 
esemple, ei au fost și trebue să și fiă cin
stiți și iubiți de poporenii lor.

Ce e drept, în timpul din urmă, de 
când lumea cere dela fiitorul preot carte 
mai multă, fără însă de a-i îmbia și mij- 
loce de traiu mai îmbelșugate, au cam 
început unii preoți a-se separa de popor, 
părându-li-se acela prea de jos, față de 
el, care a învățat 16 ani. Las’, că bine 
nu fac unii ca aceștia, dâr și sunt numiți 
de poporenii lor domnul părinte, un semn, 
că stima este înlocuită prin respect, iubirea 
prin răcelă. De astfel de preoți apoi nici 
poporul nu se mai apropiă cu acea încre
dere, cu care se apropia de bătrânul preot, 
la care i dicea simplu: Părinte, ori Taică 
părinte. Să ne bucurăm însă, că numărul 
acestora este forte mic. Preoții noștri peste 
tot și adi, ca și în trecut, sunt un trup și 
un suflet cu poporul.

Despre un ast-fel de preot void să

vă vorbesc și eu. E popa Ion din S. nu 
departe de orașul B. Merită să-l cunoscă 
tot omul. E cam de 45 ani, dâr tot e că
runt, ca un om de 60 ani; așa-i e firea, 
așa sunt unii omeni, cărunțesc mai curând, 
alții mai târcfiu. Destul că popa Ion e fe
ciorul fostului notar dela ei din sat. De 
tatăs’o au rămas 4 feciori și 2 fete, âr 
avere puțină. TOin cei 6 copii rămași după 
tată-s’o, Ion era mai mare. El se și făcu 
preot acolo în sat la un popor de vre-o 
sută de familii, va să dică la un popor 
mic. Preotesă îșl luâ pe fata unui fruntaș 
de acolo și se puse la muncă în viia 
Domnului.

Când se preoți, el nu afla nici casă 
parochială de dai Domne, nici biserică mai 
bună, decât casa parochială, er scola lipsia 
cu desăvârșire. De aci tote trebuiau făcute 
dâr din ce ? Bani nu sunt, âr poporul, deși 
nu stă chiar rău, e mic, apoi a face aruncurl 
mari pe un popor mic încă nu poți. Deci 
popa Ion se gândi, care din aceste trei încă
peri să facă mai întâii!, și cu ce, bani nu 
sunt ca perl în palmă!

Ei, cugetă popa Ion, un an doi voii! 
ședâ cum voii! pute în casa părintâscă, 
păn’ va fi să ajungem la o casă parochială 
potrivită. Așa și făcu. Ședu în casa părin
tâscă, âr din o odaiă a aceleia făcu scolă 
și el se puse dascăl. Și ce dascăl? piua 
învăța copiii cei mici, âr sâra învăța pe 
juni și pe bărbații mai tineri, cari voiau 
a învăța. Ii învăța a ceti, a scrie și a so
coti, dâr cu deosebire-i învăța a cânta în 
biserică, că era cântăreț vestit popa Ion, 
cum e și ’n diua de adi. Așa merse un an 
de dile și cântau frumos în biserică și prin
deau omenii a ceti cărți folositore, mai în
tâii! numai de rugăciuni, apoi prinseră a-șl 
cumpăra calendare și în fine și alte cărți 
folosităre.

Atunci popa Ion, care alt cum și pre
dica în tote Duminecile la poporul lui cel 
bun și ascultător, clise la sfîrșitul unei pre
dici cătră poporeni, că după eșirea din bi
serică să aștepte o lâcă în cimiter, care 
era giur împregiurul bisericii. Și așteptă 
poporul și toți se întrebau, că âre ce o să 
le împărtășâscă părintele? Dâr nu mult 
trebuiră omenii să-și sfarme capul, că âtă 
sosi și părintele lor.

Uitați-vă, iubiți poporeni, dise el, de 
ce v’am rugat să stațl o lâcă să mă aștep
tați aci. E vâră, timpul păn’acum âmblă 
forte potrivit pentru sămănăturl, holdele 
sunt frumose, la Rusalii vom eși la țarină 
și v’om face rugă după datina ce ni-a ră
mas din moși strămoși. De ni-a feri Dumnedeu 
hotarul de grindină, vom avâ o grămadă 
de bucate bune și scumpe, tote numai ale 
nostre. Din ele nu suntem siliți să dăm 
nimărui dijmă, suntem stăpâni peste ele. 
Ore ce credeți d-vostră, n’ar fi lucru cu 
cuviință ca din bucatele, ce Dumnezeu 
ni-le dă, să punem câte ceva în tot anul

la o parte păn’ vom aduna bani să putem 
face casă vrednică de Dumnezeul puterilor, 
să facem o biserică, cum au și alte sate? 
Ce dicețl, omeni buni? Din parte-mi, pen
tru acel scop dau 10 mierțe mari de grâu, 
îndată după îmblătit, când voii! lua grâne 
de pe șură, și la tomnă dau 10 mierțe de 
prune. Cine cât vrâ să dea, să se sfătu- 
âscă acasă cu căsenii, și Duminecă, când 
vom fi la țarină cu iconele, voiu scrie pe 
fiă-care cu cât a promite, âr la timpul său 
vom aduna tote bucatele și ne vom sfătui 
ce-i de făcut cu ele. Ce dicețl omeni buni, 
la cele ce v’am spus?

Ce să dicem părinte Iâne, răspunseră 
bătrânii satului, dicem să te țină Pumn a. 
deu, că bun gând ai gândit!

In diua de Rusalii eși popa Ion cu 
poporul afară la țarină și făcu rugăciuni 
fierbinți cătră Dumnedeu să le scutâscă ța
rinile de secete, de locuste, de grindină și 
de vremi grele. Apoi deschise o listă, unde 
însămnâ pe fiă-care, cât promite din re
colta țarinii pentru edificarea unei biserici. 
Și, după ce vădii poporul, că părintele Ion 
s’a scris cu 10 mierțe de grâu curat, 10 
mierțe de ciucalăi și 10 mierțe de prune, 
se înbuldiau, care de care, a se scrie, și 
mare fu bucuria părintelui Ion când făcu 
socota, că s’au scris poporenii lui cu 650 
mierțe de grâu, 580 mierțe de ciucalăi și 
cu vre-o 400 mierțe de prune.

Și feri Dumnedeu țarina de vremi 
rele, și veni timpul seceratului și al îm- 
blătitului și în șura popii Ion făcură ma
gazin, și oare, cum îmblătea, aducea grâul 
promis, ba unii chiar mai mult de cât au 
promis.

Și veni vremea culesului de prune 
și de cucuruz și făcură un coșar mare 
și—1 așezară in curtea popii Ion și fiă-care 
aducea ciucalăii cu sacii și—i turnau în 
coșar pănă se umplu cu vârf. Prunele însă 
le vendu popa Ion, de pe listă, cu înovi- 
rea poporului, unui speculant, care făcea 
vinars de prune și speculantul îșl așecjâ 
buțl mari în curtea unui creștin, âr popo
rul aducea și-i da cele promise bisericei 
și mai vin de-a speculantului și pe bani 
pentru lipsele lor.

Primăvâra, colea după PascI, când 
se plătesc bucatele mai bine, vendură grâ
ul și cucuruzul cu preț bun și adunară 
sumele de pe grâu, cucuruz și prune și 
vădură, că au aprope 1500 fl. Și se minu
na poporul când vădu atâta potop de 
ban adunat fără executor, fără larmă, ci 
cu inimă bună și mai fără a li-se cunosce. 
Atunci grăi unul din bătrânii satului așa: 
Părinte Iâne și omeni de omeniă! Eu ași 
dice, ca un moșnâg nepriceput, că banii 
aceștia să-i lăsăm noi grămadă cum sunt 
și în 3 ani după olaltă să facem tot ca 
în anul trecut, atunci vom avâ bani destui 
ca să ne facem o biserică cum alta să nu 
mai fiă.

în țeră, er âmenii începură a-șl vede 
de nevoile lor.

Toți ca toți, der nepotul Toder 
era mai necăjit în tot satul. Ungurii-i 
beliseră patru boi și două juninci, 
și-i dădură, nu-i vorbă, bani de ai 
lui Kossuth, cari pote și amu ’i mai 
ține, ori că i-a aruncat în foc. Din 
ce mai rămase, nisce biete de oițe 
și o vacă, le dete mumă-sa 4eatre 
la Susana, pe care o făcu. preotâsă 
în Curmătură. Așa nepotul Tâder 
scăpă din revoluțiă numai cu su
fletul. Ba și cu doi copii mici, că 
Românul, decă n’are vite, îi ca 
mort, că fără vite el nu pâte munci, 
nu-șl pote lucra ogârele și nu șl pâte 
ține copii.

Mai veni un reu pe capul lui. 
Aflară adecă domnii (sub „domni11 
înțelege poporul numai pe mai marii 
posesori, cari avură jobagl), că gră
dina și casa, în care ședea nepotul 
Tâder, se țin de curtea grofâscă, și 
că nu sunt locuri slobozite de-odată 
cu resmelița. Deci îl scoseră frumu
șel în drum, casa o dărîmară, er 
grădina o îngrădiră într’una cu cea 
domnescă, lângă care era. Unde 

să-și caute dreptul ? Cui se se 
plângă ?

Atunci am ținut eu sfat cu popa 
cel bătrân, ce-i de făcut? Er din 
sfatul nostru a eșit așa: dâcă dracul 
ți-se pune pe suman, tae-i și lui o 
aripă, ori de nu se îndestulesce cu 
atâta, desbracă sumanul și ’i-1 dă 
lui, er tu fă-țl alt suman, bun-rău, 
cum vei pute.

Așa învețarăm și pe nepotul, 
se nu umble cu pâri, că dâcă 
fără drept îi ia groful grădina și 
casa din sat, cât de târfiiu, Dum
nedeu er ’i le-a da înderăpt. Er el 
se-și facă casă pe moina cea mare, 
ce o avea chiar sub pădure.

Cu greu îi venea bietului Tâ- 
der se lase el satul, unde crescuse 
și copilărise, să lase el caBa părin
ților săi, și se se tragă la pădure. 
Der ce era se facă ? Ne-am pus toți 
sătenii laolaltă, i-am adunat lemne 
și i-am înciripat o căsuță acolo sub 
'pădure.

Atâta avea la sufletul lui, der 
era totuși mângâiat, că i a lui, ni
meni nu-i poruncesce când se se 
scâle și unde să mârgă. Iobăgia o 

ștersese, âmenii lucrau de Lunia di- 
minâța pănă Sâmbătă sâra tot pe 
sema lor, er Dumineca mergeau la 
biserică și se rugau lui Dumnedeu ; 
erau âmeni mai cucernici cei ce 
slujiră domni, decât rândul est de 
âmeni, crescuți în resfățare!

Destul, că pe Tdder îl așeija- 
răm dâră sub pădure în casă făcută 
cu pripa, ca se nu stea în drum; 
acesta fu chiar în săptămâna Pas- 
cilor. O vreme frumâsă, bună de lu
cru. Când fu a doua di de PascI, îi 
mai dărui Dumnedeu un pruncuț, 
lângă cei doi, ce-i avea.

N’avea bietul Tdder la sufletul 
lui nici atâta, cât să facă pruncu
țului un botez, după cum ’i obiceiul 
nostru, cu o țîr de ospăț și cu sfeș- 
taniă. Der îi dădui eu grâu și vin 
și făcurăm să fiă bine.

In Dumineca Torni botezarăm 
copilul, și-i puserăm numele Toma; 
acela-i acum nu sciu ce domn mare 
în Țâra Moldovei. La botezul prun
cului veni și cumnatul său popa din 
Curmătură, și-i aduse ea cinste o 
capră cu 2 edl. Nănașul copilului îl 
cinsti cu o purcică, eu cu altă pur- 

cică, și popa nostru, Tritan, Dumne
deu se-1 ierte și se-1 hodmescă, îi 
trimise colaci, cum capătă popii la 
Pasci, un sac plin, și-i dărui și el o 
godină ca de un an. Așa cu bote
zul copilului Toma, de-odată se vădu 
nepotul Tâder er la ceva vituțe, și 
mulțămia lui Dumnedeu și âmenilor 
celor de omenie pentru ajutor.

Apoi, ce să-ți spun, fiind sănă
tos, și muncitor și cruțător, din 
moina aceea, pe care-i era casa, 
aduna atâtea bucate, de-i era de 
ajuns peste tot anul. Din capră peste 
un an făcu vacă, er porcii, atâta ’i 
se înmulțiră din cele 3 purcele, cât 
în scurtă vreme avea turmă de porci 
ca groful de mare. Și-i și era ușor 
acolo de ținut porci cât de rnulțl, 
că nu trebuia să le dea din mână 
mai nimic, pădurea era aprâpe, nu
mai după casă, acolo vera puteau 
scurma, er tomna și ârna aflau atâta 
ghindă și jir prin pădure, de se în- 
grășau ca de grăunțe.

Și vindea Tâder în tot anul 
câte 20—30 de porci, mari și mici, 
și banii nu-i prăda, ci îșl cumpără 
moină lângă moină, și-și făcu casă
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Mulțl omeni erau de aceea părere, dâr 
părintele lor le dise așa: Iubiți poporenl! 
Dumnecjeu a ascultat rugăciunea nostră și 
a ferit țarina de vremi, rele, și tot Dum
nezeu sfântul a muiat inima fiă-căruia de 
a dat pe sema bisericei care cât a promis, 
ba unii chiar și mai mult decât a promis. 
Fiă numele Domnului binecuvântat!

Eu nu die să nu facem și în anul 
acesta și în cei următori, cum făcurăm în 
anul trecut, dâr ași gândi, că cu banii 
care-i avem să vedem să ne punem bise
rica în așa rând, cât bareml 30 de ani să 
nu avem de a face alta mai scumpă, nici 
a repara la ea. Că, uitați-vă omeni buni, 
chiar dece ani de-a rândul de am aduna 
tot oa în anul trecut de bine, și abia am 
ajunge la o sumă, din care să facem o 
biserică de zid, cum vedem că au alte sate, 
mai mari și mal bogate decât noi. Deci să 
facem noi așa:

Lemnul din biserica acâsta veche este 
forte bun, cea mai mare parte, și-i lemn 
scump, de ștejar, de care adl rar se mai 
află. Eu am cugetat, că din lemnul, care-i 
în biserică, și mai din lemne de ștejar, ce 
vom da fiă-care din celea, ce le-am cum
părat, astă-iernă din pădurea grofului, apoi 
mai cumpărând din oraș lemne și scânduri 
de brad, noi ne putem face o bisericuță 
ca un pahar, dinlăuntru vom tinciui-o, âr 
dinafară o vom bate cu scânduri bine ji- 
luite și apoi eu cu mâna mea o void văpsi, 
cât va fi mai așa de bună ca și una de 
zid, âr de costat veți vedâ d-vostră — nici 
o miiă de fi. nu o să ne coste.

Oamenii îșl făcură și ei socotâla și 
în urmă diseră, că bine dice părintele Ion.

Și se apucară de lucru, și peste vre-o 
6 săptămâni aveau într’adever o biserică 
ca un pahar și nu i costase decât 950 fi. 
er din banii rămași făcură o casă paro- 
chială, tot de lemn, der bună, largă lumi- 
nosă și cu destule încăperi. Drept și mai 
drept, că părintele Ion lucra alăturea cu 
poporenii lui; el desemna, ei ciopleau; el 
colora, ei șindileau, și lucrul mergea ca 
din mașină de repede.

* * *
începutul bun fiind al păstorirei pă

rintelui Ion, după vre-o dece ani de muncă 
neîntreruptă și-a adus mica parochiă în 
stare de necrezut de bună. Tot, ce credea 
că-i spre fericirea trupâscă și sufletescă a 
poporului său, tot făcea și face ou acel 
mic popor, punând umăr la umăr preot cu 
popor și popor cu preot. Adl îți e mai 
mare dragul când mergi și vedl ce-i acolo: 
biserică, școlă, casă parochială, tote bune 
și în bun rând. Grădinile poporenilor ca 
și a preotului sunt pline de pomi tineri, 
altoi aleși, făcuțl de poporul învățat prin 
preot, ajutorat mai tâi’Ziu și de învățăto
rul, care-i numai de câțl-va ani acolo, că 
la început părintele Ion a fost învățător, 
vre-o 6 ani de arendul. Mai mult : Acum 

au societate de lectură, societate de împru
mut și păstrare, ei de ei, au pentru săr
bătorile de vâra popiei, căci în cele de 
ârnă îșl petrec timpul cu cetirea și cân
tarea sub conducerea preotului lor. Apoi, 
fiind-că orașul nu e departe, âr la oraș 
laptele are preț bun, popa Ion aduse vre-o 
9 vaci și un tăurean de pinzgau, cât adl 
sunt în comună vre-o 20 de vaci de acel 
soiu și peste câțl-va ani va fi plin satul 
tot de vite de acel soiu.

Vedeți, ce pote face un om cu tra
gere de inimă cătră poporul seu? Și aceste 
tote nu sunt născociri, nu glume și po
vești, sunt lucruri adevărate, âr acel preot 
trăesce, este viu, are nume și renume, chiar 
in temnițele Clujului este cunoscut, că a 
stat închis acolo pentru cause naționale.

VoițI să-i scițî și numele ? Mă tem, 
că s’a supăra de ’i-1 voii! spune în public, 
că e modest, ca toți omenii cu inimă bună. 
Dâr cine nu crede celor Zise ci, întrebe-mă 
pe mine și atunci îi voiti da adresa acelui 
stimat preot și i void. spune unde să-l afle, 
ca să se convingă mergând și văfiend mi
nunile, ce le-a făcut el cu bravul lui po
por. i. p. r.

Din congregațiile comitatense.
Se Z ce că acâsta va fi cea din urmă 

nrestaurațiă“ și că în viitor, întroducen- 
duse administrația de stat, funoționarii ad
ministrativi vor fi numiți.

Mai bine așa de-a dreptul la poruncă, 
decât să se facă voia celor dela putere 
prin volnieiă, călcare de lege, presiuni și 
corupția, cum s’a întâmplat la Făgăraș, 
unde învățăcelul lui Banffy, voinicosul 
Bausznern, ca să iasă cu candidații lui, 
n’a vrut să candideze nici ud Rumân, 
nici chiar patru dintre funcționarii români 
cei mai harnici ai comitatului. Ba în locul 
aoestora a candidat Unguri și renegați, cu 
cari a ocupat solgăbiraele, ca să aibă ou 
cine corteși la viitorele alegeri,

*
Tot cam ca la Făgăraș a mers în tote 

locurile, unde a fost vorba și de candidați 
români, așa că frații dela Caraș-Severin și 
dela Arad au avut mare dreptate, când 
au Z’a 0& Românii sunt prigoniți în co
mitate.

Congregația comitatului Brașov, ce s’a 
ținut astăZb a mers în ce privesce alege
rile de funcționari forte neted, căci s’au 
reales tot cei vechi, și n’au fost alțl can
didați. Numai un singur post, de unde 
a sburat unul la Făgăraș, ca Bausznern 
se-1 facă solgăbirău, a fost ocupat c’un 
Ungur.

In decursul ședinței extraordinare s’a 
ivit ârășl cestiunea de limbă, când membrii 
români s’au opus propunerii de a se feli
cita noul ministru de agricultură. Mai târ- 
Ziu Românii au combătut energic propu
nerea de a să vota un credit suplementar 

pentru esposiția milenară, pentru formarea 
de banderiu etc. S’a născut aici o discu- 
91’une înfocată, la care au luat parte și 
câțl-va membrii unguri. Dintre Români au 
vorbit d-nii Dr. A. Mureșianu și I. Lengeru. 
Sașii verZl au votat în ambele rânduri cu 
Românii.

SOiRîLE OILEI.
— 9 (21) Decemvre.

Despre starea sănătății moștenitorului 
nostru de tron, Francisc Ferdinand, oare 
petrece de mai multă vreme în orașul 
Kairo din Egipt, pentru olima fârte blândă 
a locului, — sosesc soiri triste. Starea moș
tenitorului merge tot mai spre rău, deci are 
lipsă de cea mai mare îngrijire și liniște.

— o —
Notele de stat de 1 fl. v. a. se pri

mesc în oirculațiă ca plată numai pănă la 
finea anului, adecă pănă în 31 Deo. n. 1895. 
De aici încolo, pănă la 30 Iunie 1896, se 
vor primi ca plată numai la oassele statu
lui. Er după terminul acesta, pănă la 31 
Dec. 1899, se vor rescumpăra numai pe 
lângă petițiă. — Facem încă-odată atențl pe 
oetitorii noștri, că piesele de bani de oâte 
20 er. și de câte d er. se mai primesc în 
aoeeașl valore la oassele statului și la 
oficii, oa plată numai pănă la finea anului 
curent. După terminul acesta statul nu le 
mai rescumpără. Piesele de câte 10 cr. nu 
sunt înoă revooate. De-ooamdată ele oir- 
culâză și mai departe.

Dare pe chibrite. Intre ministrul un
guresc de finance și între cel austriac s’au 
început pertractările pentru introducerea mo
nopolului pe chibrite. După cum se auunță 
din paitea ofioială, miniștrii s’au învoit, ca 
fabricele de chibrite de-ooamdată să nu le 
ia statul. Chibritele se vor pute fabrioa 
și mai departe în fabrici private, dâr asu
pra lor se va pune dare, ca și în Francia, 
âr pentru control fiă-care outiă de chibrite 
va fi provăZută ou un fel de maroă. Va să 
Zioă în curând avem să ne așteptăm la scum
pirea chibritelor.

—o —
Ministrul român la Petersburg. In 

looul d-lui Alex. Catargiu, oare ș’a dat 
dimisiunea, a fost numit ministru plenipo
tențiar român la Petersburg d-1 Rosetti- 
Solescu, pănă acum ambasador român la 
Belgrad.

— o —
Trimiterea pachetelor prin postă. In 

timpul ernei, mai ales însă acum, în ajunul 
sărbătorilor, numărul pachetelor trimise prin 
postă fiind mult mai mare oa de obioeiu, 
se pote întâmpla forte ușor, ca pachetul, 
dâcă nu e bine făcut și adresat, să nu 
ajungă la destinația. Din oausa asta direc
țiunea poștală din loo atrage atențiunea 
publicului asupra următârelor măsuri luate 
de ministeriul de comeroiu ou privire la îm

pachetarea și adresarea pachetelor: De- 
oreoe s’a întâmplat, că de pe pachete cu 
articull de mâncare de multe-orl s’a rupt 
adresa, așa că nu s’a mai putut soi, nici 
cui a fost adresat pachetul niol cine 
la adresat: în viitor adresa va tre
bui să fiă lipită astfel pe paohet, încât să 
nu potă cădâ. Paohetele, a căror adresă nu 
va fi scrisă de-a dreptul pe pachet, ci nu
mai pe hărtiă, de cumva aoâstă hărtiă nu 
va fi lipită bine pe pachet, cu totă partea 
ei din dos, ci va fi lipită ori sigilată nu
mai la cele patru oolțurl, — nu vor putâ 
fi primite la postă. De-asemenea la pache
tele, a căror adresă este sorisă pe tăblițe 
de soândură, ori de hărtiă, trebue ca aceste 
tăblițe să fiă bine legate de paohet, cu 
sforă tare și duplicată. Afară de acestea, 
pentru siguranță trebue să se pună și în 
paohet, în partea de-asupra a lui, imediat 
sub oapao, o oopiă a adresei, ea astfel și 
în cașul, când adresa de-asupra s’ar perde 
ori nu s’ar mai putâ ceti, paohetul totuși 
să potă ajunge la destinația. Adresa de pe 
paohet și cea de pe blanchetă (Fracht) tre
bue să fiă întru tâte sorisă în aoelașl fel. 
Fără observarea acestor reguli, pachetele 
nu vor fi primite la postă.

—o—
Câți Român.' sunt în Basarabia. Ga

zetele rusescl spun, că în anul acesta s’au 
recrutat în Rusia 270,000 feciori, dintre 
cari 2000 sunt Români. Socotind populația 
Rusiei cu 110 milione, ne-ar da pentru 
Basarabia 815 000 de suflete, pe cari în- 
su-șl guvernul rusesc le reounosce a fi Ro
mâni. Dâr trebue, că într’adevăr nuuiărul 
Românilor e și mai mere.

— o —
Institute românesci de bani, după 

cum aflăm din noul „Compas românesc" 
redactat de d-1 Petra-P-tresou, avem în 
present în Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă ou totul 45. Acestea represents în 
total un capital sooial de 2.370.444 fl. • 
depun-rl: 10.722,538 fl.; profit curat în 
anul din urmă de gestiune, 417,179 fl. In 
anul trecut s’au mai făcut pregătiri pentru 
înființarea de bănci nouă românesci în 
HuediD, Bocșa montană, Caoova Aiudului, 
Câmpeni, Monor, Șasea montuuă și Satul 
nou lângă Panciova. Amănunte asupra fiă- 
cărei bănci se pot vedâ în amintitul „Com
pas românesc", care pe lângă datele privi- 
tore la statistica institutelor de bani, con
ține partea I. din legea comeroială în es- 
tensiune de vre-o 60 pag., trageri la sorți 
în 1896, taxele de timbre pentru polițe și 
documente, un mic oălindar pentru 1896 etc.

— o —
Oficiul postai din loc va fi mâne, Du

minecă, deschis totă Ziua, putând a se preda 
atât pachetele, cât și bani, ca în ori-care 
Zi de peste săptămână.

— o —
Timpul a fost în săptămâna aoâsta 

mâle și ploios. Zăpada s’a topit aprope tâtă. 
Din Agram ni-se scrie, că tot cam așa e 
timpul și pe acolo, și că în 13 și 14 De
cemvre a furibundat pe Marea-Adriatică 
Bora. Dela Fiume pănă la Carloveț e ză
padă.

mai mare, și-șl făcu grajd și șură și 
hămbare. și se înbogăția văZend cu 
ochii. Ear dmenii, când văZură cât 
hăram de porci are, prinseră a-i Zice 
Porcosul, er fiind-că la noi în sat a 
mai fost un Griga, văr cu tatăl lui 
Tdder, și fiind că acest Grriga încă 
are un fecior de-1 chiamă Tdder, la 
acela-i Zic Todoru Grighii chioru,— 
fiind că-i c-hior de un ochi, precum 
bine scii, er nepotului îi Zic Tdderu 
Grighii Porcosul., fiind-că a ținut și 
ține mulți porci și din porci s’a apu
cat la ce veZi, că are.

Așa-mi spuse moș Mitru, păzito
rul de vii, apoi mai adause:

Și are mare avere Porcosul, că 
primă-vara ară câte 2 săptămâni cu 
plugul cu patru boi tot în moșia 
lui; vara la ogor alte 2 BeptemânI. 
Der să și cundsce, că stoguri de 
grâu ca el numai arendașul grofului 
mai are, boi scumpi ca el numai 
Sașii mai țin, er Armenii din Gherla 
vin ață la el acasă, de duc câte 
20—30 de porci odată, tot pe bani 
buni. Pe astă cale și-a crescut copii 
ca domnii cei mari, doi sunt tisturi 
cătunesci, Toma-iprin Moldova domn 

mare, alțl 2 sunt la economiă er 
fata cea mai mare, precum bine 
scii, e după bocotanul din Valea do
sului, și fata cea mai mică pote fi 
chiar preutesă, că a purtat-o la șed- 
lele cele mari, ca și pe leciori. 
Acesta-i Porcosul! Dee DumneZeu 
se fiă toți dmenii ca Porcosul!

Așa îmi spunea moș Mitru, pă
zitorul de vii, er eu ca se cerc firea 
moșnegului, Z^86’11 ca ’n glumă: 
Bine, moșule, der decă este el așa 
avut, precum văd că și este, de ce 
nu se portă mai alt-fel, mai scutu
rat, nu așa felegos?

De ce? întrebă moș Mitru, — 
fiind-că are chielm în căpățină, nu-i 
nebun să se facă turc acum la bă
trânețe! Cu opinci și cu suman și 
cu ciorecl de lână dela oile lui e 
mai îndemânos la lucru, prinde cu 
totă mâna, calcă unde cere nevoia, 
sunt mai potrivite la muncă și mai 
calde la piele. Apoi dâră măcar noi 
bătrânii se ne cunoscem că suntem 
Români, că văZ că acești tineri nu
mai DumneZeu mai scie de ce neam 
se țin! ’Mi-e și grdză se întru în 
sat, domnule, atâta s’a împupuțat 

lumea de tare. Chiar la biserică de 
merg, numai păcate-mi fac, că nu 
mă pot uita la atâtea nebunii, ce 
văd aȚi pe dmenii noștri, mai ales 
pe fetele și nevestele ndstre.

CreZi-mă, domnule, că numai 
noi câțl-va, cari suntem din ZGele 
cele vechi, mai ținem la portul nos
tru cel vechi. Alt cum ce să Zic, că 
veZi-i dumniata bugăt de bine, cât 
sunt de împupuțați toți, ca turcele, 
numai zurgalauele le lipsesc.

Uite, domnule la mine și la 
Tdder Porcosul, așa âmblau mai de
mult toți Românii, der... s’a stricat 
lumea, domnule, adecă nici nu lu
mea, că lumea-i bugăt de bună, mai 
bun e numai DumneZeu sfântul, der 
dmenii s’au stricat, nu mai merg 
nici la biserică, ori de merg, se 
duc numai ca să-și arate hainele, 
apoi, pe lângă ce sunt făloșl, sunt 
și puturoși cei mai mulțl, nu le place 
nici lucrul, numai poddbele și bău
tura cea multă. Și totu-și unii ca 
aceia îi Zic nepotului meu: Porcosul, 
der, — Ddmne iartă-mă, nu mă scrie 
’n osînda. — porcoșl sunt aceia, 
cari își bău mintea și averea, nu ne

potul Tdder, pentru-că din porci s’a 
ridicat la stare bună.

Intrase bătrânul în foc și-mi 
plăcea de el cum vorbia, și de nu 
aveam grabă să cobor dela viă, cine 
scie câte-mi mai spunea.

Am aflat de cuviință se scriu 
cele povestite de moș Mitru, că după 
a mea părere omul care-i om, și 
din povestea aedata pdte învăța ceva, 
adecă: pdte să învețe, că omul cu 
minte și cu noroc, dintr'un purce- 
laș doi se pote ridica de-asupra 
năcasului, apoi ridicat odată chiar 
gazdă se pote face. Că, Zi°ă cine 
ce-a vrea, der omul pănă-i sărac, 
pănă nu are el cele de lipsă pentru 
traiu, tot sluga altuia trebue se fiă, 
er cel ce-i slugă nu-i stăpân și apoi;

Cine-i slugă la altul
Multe rabdă, săracul!

Și eu aș voi, ca după putință 
dmenii noștri să nu fiă tot slugi, ci 
se mai fiă și stăpâni, că fost-au des
tul slugi câte-va veacuri de a rân
dul ! Apuce-se la vituțe, cu vitele 
scoți sărăcia din casă. Unul are plă
cere la oi, altul la vite cornute,
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Convocare.
Neparticipând stimabilele Domne, mem

bre ale Reuniunei femeilor române pentru 
ajutorarea veduvelor sărace din Brașov și 
bacele, în numărul recerut la Adunarea ge
nerală convocată pe 80 Nov. st. v. a. o. 
oonvocăm prin acăsta pentru a doua oră 
adunarea generală ordinară pe Joi în lâ 
(26) Dccemvre a. c. la drele 2’/2 d. a. în 
sala cea mare a gimnasiului nostru.

Comunicăm totdeodată, că cu acostă 
■ocasiune, pe lângă afaoerile regulate, e și 
■alegerea comitetului pentru periodul nou de 
3 ani pusă la ordinea dilei.

Pentru Comitet:
Brașov, 9(21) Dec, 1895.

Elena G. Ioan, Dr. I. Blaga,
vice-presipentă. secretar.

Cânele ciobănesc.
Cânele jâcă un rol însemnat 

în paza turmei, și fără ajutorul lui 
proprietarul turmei aprope nici n’ar 
putea duce oile la pășune. A ave 
un câne bine dresat și instruit 
însemnă atât pentru agricultor cât 
și pentru crescătorul de vite a avea 
o adevărată comdră.

Cânele este fără îndoială cel mai 
vechiu dintre tâte animalele domes
tice, și urmele lui au fost găsite 
la locuitorii cei mai vechi ai pă
mântului. Cânii acei domesticiți din 
timpurile vechi sunt născuți de si
gur din câni odiniâră sălbatici.

Intre tăte rasele de câni fără 
îndoială ra.-sa cicbănescă este cea 
mai însămnată.

Cânele ciobănesc pricepe ordi
nele, chiar și mute, ale stăpânului 
său. Este credincios și devotat. Tre- 
bue se te miri, văc}endu-l pe câmp 
cum conduce turma, păzind ordinea 
între animale, împiedecându-le să 
iasă din rând, și îmboldind pe celea 
■ce rămân în urmă. Decă îl asmuți, 
el alergă încâce și încolo de-alun- 
gul linii, pe care trebue să-o păs
treze turma, și când stă culcat, re
tras la 6re care distanță, el totuși 
cu ochii ațintiți supraveghieză pe 
fiă-care 6ie și e tot-deuna gata se 
apere turma de atacurile fiarelor.

Este adevărat, că nu toți cânii 
•sunt înzestrați cu însușirile amintite 
mai sus, și unii chiar mușcă oile, 
când ar trebui numai să le îrnbol- 
descă ori se le speriă. In anumite 
cașuri însă, ei sunt Biliți a face 
acesta, așa d. e. când turmele tră
ise în abundanță, când câmpiile pe 
cari pasc sunt întinse și bine înzes
trate, atunci oile cu greu se supun 

cânelui. Mai grea însă este chiăma- 
rea cânelui atunci, când turma e 
flămândă. In astfel de cașuri cânii 
sunt siliți să mușce, der nu trebue 
suferit, ca se apuce oile de urechi, 
seu să le sară la gât, seu se le ata
ce dela față și din lături, ci ei tre
bue asttel învețați, ca să le apuce 
numai de asupra picidrelor.

Decă are cine-va vr’un câne, 
pe care nu-1 pâte opri de-a mușca, 
atunci îi bine să-i pilescă dinții. In 
unele țări li-se pun cânilor botnițe, 
ca așa chiar decă voese să mușce 
nu pot decât se mișce fălcile.

Sunt câni, cari latră întruna, și 
oile în fine se deprind la acesta așa, 
că nici nu-1 aud; de aceea este bine, 
ca cânele să să învețe a lătra ara- 
re-ori, și și atunci numai la un 
sămn al stăpânului.

Nu este câne bun acela, care 
nu înceteză niei-odată de a alerga 
în jurul turmei, căci de-o parte obo- 
sesce forte mult de altă parte în- 
frică oile fără de nici o causă. Ade
văratul câne păstoresc este acela, care 
își păzesce turma dela o distanță 
seu dela o depărtare âre care, gata 
se sară în ori-ce moment la un 
sămn al păstorului.

Cânii mocanilor posed tâte în
sușirile enarate în gradul cel mai 
mare, și din ei se formeză și ade- 
vărații câni ciobănescl.

In părțile muntâse și împădu
rite, cânele ciobănesc are și dato
ria nu numai să susțină ordinea în 
turmă, ci să și apere oile de lupi 
și de alte fiare. Aci chieinarea câ
nelui e duplă: el este și păzitorul și 
protectorul oilor.

(După „Am. P>og. Rom.'1)

Câte-va cuvinte despre tușea convul
sivă, seu tușea măgărescă.

Tușea convulsivă, care în termini 
poporali te mai numesce și tușea 
măgărescă, este o bălă forte conta- 
giosă (lipiciâsă), adecă se ia dela un 
om bolnav la altul sănătos, și epi
demică; ea se produce de un mi
crob, care introdus în organism prin 
apă, alimente seu inspirațiune, pro
duce tușea măgărescă. Acest microb 
se numesce oidium tuclieri.

Tușea măgărâscă se arată mai 
în toți anii ca un fel de epidemie, 
și atacă cea mai mare parte a co
piilor. Ea vine mai mult la copiii 
dela 1 — 7 ani, în unele cașuri forte 
rare chiar și pe omenii mail, și se 

ivesce mai cu deosebire tâmna și 
ierna; fetele sunt mai dispuse de
cât băeții la acestă bâlă.

Acesta tuse se începe cu con- 
stipație (încuetură de stomach) cu 
fiori de frig, cari cresc din seră în 
seră, însoțite cu strănutături, cu ro- 
șeța și lăcrămarea ochilor, durere 
de cap și tragere de somn, respira
ția grea, tuse desă și durere de cap 
din seră în seră; cu udul drojdios, 
cu vărsături, și îndată ce varsă, se 
alină tușea, are neodihnă de somn 
și buzele se învinețesc. In general 
bâla este caracterisată printr’o tușă 
violentă, sufocațiuni (înecări), ce vin 
în intervale. Tușea vine mai mult 
noptea, dimineța și sera. Copilul 
are dureri fârte mari în piept, fața 
se roșesce, se învinețesce și se umflă, 
și sângele de multe ori isbucnesce 
pe nas, pe gură și de multe ori 
chiar și pe urechi.

De ordinar aceste b61ă nu este 
tocmai periculăsă, der păte avea ur
mări rele, precum accidente cere
brale (bole de creerl), o slăbiciune 
generală, inflamațiă de plămâni, 
ivirea tuberculosei (ofticei) și alte 
diferite băle, cari scurteză cțilele co
pilului.

Tratamentul tusei măgăresci se 
împarte în două: în tratamentul 
aplicat prin regulele higienice și prin 
metodul medical.

'Regulele higienice, cari trebue păs
trate cu stricteță, sunt: a-se ține 
corpul la aer curat în timpul când 
vine accesul de tuse, a se păcți de 
frig, de umecjâlă și de schimbări 
repecți de temperatură, va purta fla
nelă pe piele, ’i-se va da mâncare 
bună și regulată. Decă băla este 
grea, în tot cașul este mult mai 
bine, ea, decă copilul se află în 
oraș, să se transporte la țeră la aer 
curat.

Asemenea patul bolnavului să 
se schimbe în fiă-care fii în altă 
cameră. In camera uude stă bolna
vul, să se spele pe jos cu următo- 
rea apă: Acid Carbolic 6 grame și 
apă 100 grame, și deosebit de spă- 
lături pe jos, să se facă la fiă-care 
două 6re stropituri în casă cu ast
fel de apă. In fiă-care cjă Aâ scos 
copilul la aer curat câte 2—3 6re.

Tratamentul medical: se va face 
să se evaporeze în camera copilului 
gaz iluminat (petroleum). Se va da 
copilului de beut de 2 seu de 3 
ori pe (fi un ceaiu de cojă de migdale 
dulci (cam o mână de coji la 300 
grame de apă), amestecat cu jumătate 
lapte de vacă seu de măgăriță, în care 
se va pune, după etatea copilului, dela 
10 până la 25 Cenți grame de sulfur 

(fibre de puciăsă) și se va îndulci cu 
zahăr centralisat (zahăr galben, zahăr 
de ghiață seu cum îi mai 4i°e Ș*  
candel).

Să se dea asemenea un ceaiu 
cu foi de micșunele (viola odorata); 
să ia o mână de foi verfll seu us
cate de micșunele, se pune să fierbă 
într’o litră de apă, în care se va 
pune zahăr cristalisat ca să fiă dulce, 
și să se dea copilului la fiă-care 
două 6re câte 2—3 linguri. Aseme
nea se pot întrebuința și rădăcinele 
de micșunele, der înainte de a fi 
fierte trebuesc să fiă strivite.

Seu se se ia dela farmaciă (po- 
tică) următorul medicament: Sulfur 
30 grame; gumi arabic 60 grame; 
extract de liquiriție 150 grame; di
gitale 10 grame; rădăcină de liqui- 
riția (rădăcină de lemn dulce) 24 
grame și opium 3 grame; t6te aces
tea să se piseze bine și se se îm
partă în 130 de prafuri, din cari se 
se ia câte 3 prafuri pe cți în apă; 
adecă unul dimineța, unul pe la 
amăcțâ unul sera.

Seu altele, cari se pot lua tot 
dela farmaciă, și anume: Licor ano- 
dui Hofmann 3 grame; sirop de ci- 
namomum (de scorțișără) 20 grame; 
apă de flori de trandafiri 30 grame; 
și apă simplă 150 grame; tbte aces
tea se pun într’o sticlă, se ames
tecă bine și se ia la fiă-care două 
6re câte o lingura.

Să se pună pe pieptul bolna
vului o cataplasmă de făină de in, 
amestecată cu ceaiu de beladona.

Asemenea se mai pot lua dela 
farmaciă și alte lecuri și anume: 
sulf, (fibre de pucibsă) și magnezie 
albă din fiă-care câte trei grame, 
praf de zahăr cristalisat 6 grame; 
Chermes mineral, Pulv. de extract 
hyosciam (praf de măsălariță); foi 
de digitala din fiă-care câte 20 cen- 
tigrame. Acestea în urmă ameste
cate bine, să se împartă în 12 pra
furi. Aceste prafuri se vor lua asf- 
fel: Pentru copii dela etatea de trei 
și pănă la cinci ani va lua câte o 
jumătate de praf amestecat tot în 
o linguriță cu miere sera, și după 
fiă-care praf, ce va lua atât dimi
neța, cât și sera, va bea câte-o ceșcă 
cu ceai de papaver rheas (paparbne) 
îndulcit cu miere seu cu zahăr. Er 
pentru copiii dela etatea de cinci și 
pănă la flece ani se se dea câte un 
praf întreg dimineța și unul sera 
tot într’o lingură cu miere și după 
aceea să bea câte o ceșcă cu ceaiu 
de paparbne (papaver rheas). După 
ce însă se vor termina aceste prafuri, 
să se repete (să se facă din nou) 
pănă se va face bine.

altul la porci, fiă-care la ce are plă
cere la aceea se țină și să crescă, 
că folos va ave din ele. Der, cine 
va sta cu mâna în sîn, nu păte 
ajunge la crenga verde!

Vedem pe mulți nesocotiți, că 
câștigă cu lucrul mânilor câți-va 
florini, der săraci fiind, ei îșl flic: 
din 2—3 fl. nu m’oi mai face gazdă 
cu patru boi! Și fug cu ei în pre- 
pănație. Dăr nu-și aduc aminte, că 
cu 2—3 fl. pote omul cumpăra o 
purcică de 6 săptămâni; aceea, ți
nută cât de cât, cu ce cade dela 
măsă, cu ceva tărîțe și buruene, mai 
cu bostani, baraboi ș. a.; la anul îi 
dă câți-va purcelași, și încetul cu în
cetul se pote apuca la ceva. Nu 
este sat, unde să nu afli câte unul ori 
mai mulți dmeni, cari au stăricică 
bunișoiă, er la început când s’au 
legat de lume, n’au avut mai mult 
decât un purcel de 2—3 florini!

Der celor ușori la minte înză- 
dar le spui unele ca aceste: bageemă 
fiiul perirei trebue să pieră ori cât 
îi bate toca la ureche, că vorbele, 
ce le spui, .sunt ca mazărea^ arun
cată în părete. Fericiți însă, cari 

vorbele cele bune le pun la inimă, 
și le urmâză, că aceia nu vor flă
mânzi, nici vor înseta, er cei ce 
vorbele cele bune le iau în bătaie 
de joc, batjocoriți vor rămâne.

Reteag, Deoemvre 1895.
I. P. lleteganul.

Fata de împerat cu manile tăiate.
Poveste.

A fost odată ca nici odată, der când 
și unde nu mai țiu minte, căci nu sunt 
nici eu doră de când cu poveștile, ci mai 
înedee cu două-trei conace, cam de pe tim
pul când se potcovea purecele cu coji de 
nucă și mergea la sfânta rugă, și la un 
picior cu nou? oca de fer și cu nouă oca 
de oțăl, și călcâiul tot îi remânea gol; — 
a fost un împărat și o împărătesă frumosă, 
frumosă, care nu numai că avea un chip 
și o față ângerăscă, der mai avea pe piept 
sorele și în spate luna. Când era împăra
tul și împărătăsa în versta cea mai fru- 
mbsă se îmbolnăvesce împărătăsa și more, 
împăratul o jeli cât o jeli, der dela un 
timp se însura, căci era încă tînăr și ’n 
putere. El îșl luâ de soțiă o altă fată de

împărat, der nu așa de frumosă cum fu
sese cea dintâih, dela care îi rămăsese o 
fetiță și mai frumosă ca cum fusese mama 
ei, căci la sore te puteai uita, der la ea 
ba. împăratul o avea tare dragă, putend 
privi în ea chipul neuitatei lui femei de 
odinioră.

Impărătesa cea tînără cunoscea des
tul de bine, că împăratul nu pote uita pe 
întâia lui soțiă și pe ea n’o are atât de 
dragă, cum a avut’o pe cealaltă; de aceea 
ea îșl dregea fața cu tot felul de flecuri, 
că doră-doră o va avă împăratul și pe ea 
mai dragă.

A venit vremea, ca împăratul să mărgă 
odată la bătăiă împotriva altui împărat, 
împăratul la plecarea lui i-a dat mare 
grije de fetiță, pănă se va reîntorce el, 
căci o avea mai dragă de cât ochii din 
capul lui. Și pe când era împăratul dus, 
împărătesa se uita odată în oglindă să se 
vadă, cât e de frumosă. Fetița vine pe la I 
spatele ei și se uita și ea în oglindă. Și 
împărătesei, părendu-i se fetița mai frumosă 
decât densa, îi întră un fior rece la inimă.

Din minutul acesta nu mai avea li
niște nici' (ji, nici nopte, cugetându-se cum 
să facă și ce să dregă, ca să-i răpună ca
pul fetiței, căci n’o mai putea suferi. Ea

se puse în înțelegere cu doi argațl ai ei, 
ca s’o ducă pe fata cea frumosă în sînul 
pădurilor și s’o omore, aducându-i ca semn 
manile ei. Argații, după ce-i plăti bine, se 
învoiră și după ce se făcu nopte ătă-i că 
și vin de iau pe fetiță și o duc cu ei. Im- 
părătăsa, ca fetița să nu se potă teme de 
vr’o cursă, se face, că merge și ea pănă 
la un loc unde dice: „Vai, că am uitat 
ușile descuete, mă întorc să le închid și 
vă ajung mergeți numai înainte! Der ea 
s'a tot dus fără să se mai întdreă.

Argații, după ce s’au depărtat cu fe
tița pănă la un loc, îi spun: că ce poruncă 
au ei de împlinit, și fetița atâta i-a rugat, 
pănă i-a înduplecat să-i dăruescă viăța chiar 
de li-ar da și mânile ei. Argații îi tăiară 
mânile și se întorseră acasă la împărătesa. 
Impărătesa, când primi mânile tăiete se 
liniști, că fetița e mortă, cugetându-se acum 
numai la o minciună gogonată, cu care să 
îmbete pe împăratul, când va sosi și el 
d ela bătălia.

Fetița, cum rămâne singură, ia înainte 
p’o cale p’o cărare, că mai este din acestă 
poveste, care d’aci înainte tot mai frumosă 
este, și se duse și se duse până unde Dum- 
nedeu o conduse și, dând preste un copacii 
scorburos, se opresce acolo. Ea petr ut pi
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Asemenea se se dea bolnavilor 
în timp de 5—8 cple în fiă-care seră 
câte una și doue linguri cu unt de mig
dale.

Timpul cât ține acesta b61ă este 
între 5—6 sgptemânl; cu tote aces
tea în cele mai multe cașuri se pbte 
întâmpla se țină 3—4 luni și chiar 
șese.

De 6re-ce copiii bolnavi de re
gulă varsă mâncarea ce o mănâncă, 
și numai din lapte le rămâne o parte: 
care se i hrănescă, laptele este cea 
mai bună mâncare pentru ei; înse 
li-se aplecă în curând, de aceea tre- 
bue se li-se dea într’o cj.i lapte sim
plu, într’altă c|i lapte cu zăhar, pe 
urmă cu puțină cafea negră, și altă
dată amestecat cu apă de Selter și 
tot așa înainte. Acestă schimbare 
va feri copilul de greța laptelui.

Un medic englez a vindecat o 
mulțime de copii bolnavi de tușă 
măgărescă prin/wm de puciosă. Acestă 
operațiă se face în modul următor: 
Se va trece copilul în altă cameră 
din camera unde șede seu dorme. 
In camera, unde copilul stă și dârme, 
se vor închide bine ușile și feres
trele, lăsând în casă tâte lucrurile, 
ce se află; apoi într’un vas (lighen) 
de pământ cu cărbuni aprinși se vor 
pune 300 până la 500 grame de pu
ciosă, după mărimea camerei; fumul 
de pucibsă se va lăsa în casă în 
timp de 4—6 6re. Pe urmă se vor 
deschide ferestrele și ușile, ca se esă 
fumul, der lucrurile din casă se vor 
scote la aer curat. Sera copilul bol
nav se va culca în acea cameră cu
rățită, și ast-fel se va vindeca.

Mâncarea copilului bolnav de 
tusa măgărescă va fi nutritoreși ușâră 
de mistuit pentru a-șl susține pute
rile; îi se va da de beut în cursul 
cjilei lapte de vacă seu de măgăriță, 
va mânca oue prospete moi, carne 
de paseri (hore), galițe și va lua vin 
de quinquină câte un păhăruț îna
inte seu după masă; er în fiă-care 
seră ’i se va face câte o baiă căl
duță la piciore.

Prof. Dr. Elefterescu.

Despre bolele transmisibile.
. In N-rul de Dumineca treoută am vă- 

dut ce sunt bolele transmisibile. Aoum ur- 
meză să seim cum să oausâză aceste bole 
și oe măsuri sunt a să lua contra lor.

Căușele bălelor transmisibile sunt nes- 
ce ființe vii f’drte miol numite: microbi, cari 
nu se pot vedea decât ou sticla măritore 
și sunt de diferite forme, după cum a oon- 
statat marele Pasteur renumitul frances, 
care a aruncat mai multâ lumină asupra 
naturei acestor ființe.

Afară de microbi mai cășunâză amin
titele bole și alte animale, numite: pă
răsiți.

1 Ca microbii să potă înbolnăvi pe om 
i e de lipsă să între în cărnurile acestuia, 
i unde apoi ei pot viețui și se pot înmulți. 
Microbii se înmulțesc așa de repede, încât 
în câte-va minute numărul lor se îndoesoe, 
der ei nu oașunâză boia prin înmulțirea lor, 
ci prin substanțele otrăvităre, pe care le au 
în corpul lor și le răspândesc în tote 
părțile.

Miorobii pătrund în launtrul corpului 
omeneso în mai multe feluri așa mai ușor 
pe unde este pielea subțire: la ochi, nas, 

j buze, gură, gât etc.
De multe-orl miorobii se lăgă de mâna 

unui om luațl de pe alt om seu de pe ani
male cum este pisica, cânele etc. Tot ast
fel se legă și de altele părți ale trupului. 
Așa de es. cu copil atinge cu mâna 
busele unui bolnav de gât, îndată după 
aceea se scarpină la Das său bagă degetele 
în gură și prin acesta și-a băgat microbii 
bolnavului în corpul său. Ofticosul în tote 
părțile unde se mișcă lasă microbi de of
tică. Cadavrele omenilor bolnavi de-aseme- 
nea răspândesc microbi etc.

Măsurile pe cari trebue să le folosim 
pentru de-a preveni bolele transmisibile 
sunt în prima liniă următorele:

1) Să facem ca trupul celor sănătoși să 
să fiă înainte de tote pădit de acestea băle, și 
acesta să păte efeptui prin așa numita: 
inoculațiă seu vaccinare (altoire).

2) Să oprim pe bolnavii de acestea 
bole, ca să vină în atingere ou cei sănătoși, 
ceea ce se numesce: isolare.

3) Să nimicim microbii, adecă cășună- 
torii acestor bole, ceea ce se numesce: 
de sin fe atare.

Afară de acestea măsuri despre cari 
vom vorbi mai pe larg de altă-dată mai 
trebue luate și altele pentru de-a îngreuna 
răspândirea amintitelor băle periculose. Așa 
de es. trebue luate măsuri pentru de-a de
părta dintr’o localitate tot ce ar putea în
lesni înmulțirea germenilor bălelor, cum 
sunt necurățaniile, putregaiurile, fruotele 
uecopte, cărnurile stricate etc.; mai departe 
trebue supraveghiate căile pe cari aceste 
bole pot intra din țări străine și chiar din 
continente străine, de unde, cum bine să 
scie mai ales în timpurile mai de mult s’au 
iuportat băle înfricoșate, ca ciuma, frigu
rile galbine, oolera etc.

Glume.
întrebare și răspuns. Țăranul (la 

advocat): „Pentru o singură între
bare, cred d-le, că nu vei cere ni
mic!14

Advocatul: „Abunăsemă pentru 
o întrebare nu iau nimic, ci pentru 
un răspuns".

La inspecția militară. Un Loco
tenent înveță pe recruții sei se răs
pundă la următorele întrebări ale 
generalului, când îi va întreba:

— „De câți ani escî?"
— „De 25 ani".
— „De câți ani stai în armată?
— „De 4 ani".
— ,,P,e cine iubesc! mai mult, 

pe mine ori pe Dumne4eu?“
— „Pe amândoi".
A sosit dina inspecției, și ge

neralul întrebă pe unul dintre re
cruți:

— „Câți ani ai se mai ser- 
vescl?"

— „25 de ani, d-le ghinărar!"
— „De câți ani stai în ar

mată?"
— „De patru ani d-le ghinerar t"
— „De câți ani ești ?“
— „De trei d-le ghinerar!"
— „Ce dracu! Cine e nebun eu 

seu tu?“
— „Amândoi, d-le ghinerar!"

pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre.. 
„Câleloria împrejurul odăei mele*  unul din 
opurile oele mai vestite ale literaturei 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți cuprinde: loan Popovici-Bănățeanu : 
„Din viața meseriașilor* . • Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu- 
merile cele mai frumose și interesante ale- 
Bibliotecei pentru toți.

*
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
Ioan Vidn. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fi. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nit 
desperați*,  pentru cor bărbătesc. Prețul 30 cr.

Oăulexxciar’CLl sept<3zxiâj3.el.
DECDEMVRE are 31 cjile. ANDREA.

Pilele Călend. Iul. v.

Dum.|10 ț M. Mina, Erm.
Luni
Marți
Mer.

11 C. Daniil stelpn.
12 f Sf. Spiridon 

Păr. Auxentiu

Călend. Gregor.

Sfat bun.

D-l N. dădu următorul sfat fetei sale, 
care avea mare voiă să se mărite:

— „înainte de ce te-ai încerca a te 
mărita după un om bogat să-ți însămnl, 
că omul cel mai sărac pe lume e acela, 
care are bani, der alte celea nu are."

Literatură.
A apărut: Carte <le cetire pentru 

clasa IV gininasinlsi, reală și pentru scolele 
Siiperiore de fete, de Virgil Onițiu, direc
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Nicolea I. C'iurcu, Brașov. 
Formet mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fi. 
30 cr. — Opul acesta este o continuare a 
Cărții de cetire pentru cl. III gimnasială 
scrisă de același autor, — o carte mult 
aprețiată în tote cercurile pedagogice. Cu 
atât mai favorabil are să fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut acum, care în lite
ratura pedagogică română se presentă ca 
o lucrare forte de valdre. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, în 
care se cuprind instrucțiuni prețiose cu 
privire la modul, cum sunt a se propune 
în scolă singuratice piese. Urmezi apoi 5 
poeme epice din cele mai ales., 20 des- 
cripțiunl și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, er la urmă un adaus cu o bogată 
colecțiune de modelurl șr instrucțiuni re- 
orice, stilistice etc.

*
A apărut în editura librăriei Carol 

Muller. Ln an de luptă, de A. Vlahuța 248

13
Joi, 
Vin. 
Sâm.

14 M. Tirsu
15 M. Fleuter
16 Păr. Agen

22
23
24
25
26
27
28

Zenone
Victoria
Adam și Eva- 
t Nasc. D-lui 
f Mart. Stefan 
Ev. loan 
Pruncii nev.

Bursa d e B u o u r e s a
din 17 Decemvre n. 1895.

“Valoră D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &7o Apr - Oct' îoo y,
Renta amortisabiliî .... 5% VI »» 97.7.

„ „ (Impr. 1892 . . . &7c lan.—Ini. 99 -
„ „ din 1893 W I» 99.-

1894 int. 6 mii. "“/o Apr.-Oct. 93.7.,
„ (Impr. de 32. mii. lan.-lulie 8S74

„ „ (Impr. de 50 mii. 4% n n 87.'/,
„ „ (Imp. de 274 m 1590 4% n « »8.‘/4
„ „ (Imp. de4om. 1891 <7o n » 87.7,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4‘’/d v n 87-74

100 3/„Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/„ Mai-Nov.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. BOI ■ 10 280. -
Oblig, comunei BucurescI 1883 57° lan.—Ini. d6.—

„ „ ,■ din 1884 57o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 iun.-Dec. —■

„ din 1890 5% Mai-Nov, 94 78
Scrisuri fonciare rurale . . . 5'7o lan.-lulie 94 —

„ „ urbane BucurescI «7c H H 102 —
5'7„ » » 90-

» n 81.7,
Oblig. Soc. de basalt artificial «7»

V.N
n »

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. dtv. 86.— 500 într. v. 1567.
Banca agricolă....................... 500 150 v. 220 -
Dacia-Româma uit. div. 35 lei 200 într. v. 396,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei VI >1 410 —
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 330.- ■
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 »» t» 183.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100 11 H
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 » J7 1L0. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 Î

„ .. „. „ 2em.u. d. 0 100 r< >•< —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei •Ui —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ,. t » —■
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

20 > H 20'90

S C O MP TUB I:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 27o
Avansuri pe efecte Petersburg . . 4’h7o
Casa de Depuneri 57, Berlin .... 37o
Londra .... 2l7n Belgia .... 37o
V iena................... 5'7o Elveția .... 37u7o

aceste locuri pustie și necălcate încă de 
picior omenesc mai mulțl ani nutrindu-se 
numai cu erburile și rădăcinile, ce le 
putea scote cu clombele ei; când d’odata 
eșise un fecior de împărat prin aceste 
locuri să facă venătore. El dete din în
tâmplare preste acâstă fată frumosă și cum 
o vede se aprinde de dragostea ei.

Feciorul de împărat o ia, o duce cu 
sine acasă și o ia fde soțiă. Tatăl săft nu 
se prea învoia, ca fiiul său să-și ia de so
țiă o fată cu manile tăiete, nesciind nici 
cine este ea și nici din ce fel de omeni 
să trage, căci fata nu le spunea nimic, făr’ 
tot plângea. Der după ce văclu pe fiul său, 
atât de îndrăgostit de fata cea frumosă, 
se învoi și el, ca fiul său să se cunune 
cu ea.

Tinerii trăiau în cea mai mare dra
goste și fericire, când d’odată sosesce ves
tea, că dușmanul li-a călcat țera. împăra
tul cel tînăr se pune în fruntea oștirei și 
plecă împotriva dușmanului, lăsându-șl mi- 
resa, care era acum împovărată, în îngri
jirea tatălui său. Sosindu-i împărătiței tim
pul, năseu doi coconi mândri și frumoși, 
împăratul cel bătrân, voind a face o bu
curia fiului său, s’apucă și-i scrie o scri- 

sore, vestind, că i-a dobândit mirâsa, și 
scrisorea i-o trimite printr’un servitor.

' Servitorul nu scia nici el singur unde 
să potă afla pe împăratul cel tînăr, ca să-i 
dea scrisorea, căci pe dușmanul îl alun
gase peste țări îndepărtate. Așa trecând 
el prin țâra tatălui împărătiței, sosesce fără 
să sciă unde tocmai la casele împărătesc! 
și cere sălaș. Impărătâsa, mama cea vitregă 
a împărătiței, cum a văcjut, a început a-1 
descose pe servitor pănă a scos dela el tot 
adevărul, apoi îi ia scrisorea și i-o schimbă 
cu alta, în care îi scriă împăratului celui 
bătrân ca și când scrisorea ar fi fost scrisă 
din partea fiului său, că: îndată ce-i va 
ceti scrisorea, să omore fără nici o milă 
atât pe mirâsa lui, cât și pe amândoi fiii 
ei, căci pănă nu va afla, decă ’i s’a împli
nit porunca ori nu, el nu se va mai în- 
torce acasă.

A doua cji împărătesa cea viclenă îi 
spune servitorului, că fiul împăratului e 
aici, și că’ după ce a cetit scrisorea dela 
tatăl său, atâta s’a supărat încât nici nu 
voesce a-i se mai arăta, ci îi dă poruncă 
să se întorne cătră casă și să-i dea tatălui 
său scrisorea.

împăratul cel bătrân primesce răspun

sul și cetindu-1 rămâne încremenit de o 
ast-fel de poruncă îngrozitore. Nici el sin
gur nu scia ce să facă, de aceea a chiă- 
mat sfatul boerilor mai bătrâni și au ho- 
tărît cu toții, ca pe împărătița să n’o omore, 
nici pe fiii ei, ci să-i ducă în fundul pă
durilor și să-i năpustâsca acolo.

Porunca a fost dată și împărătesa cea 
tînără a fost aruncată fără nici o milă din 
casele împăratului cu fiii ei cu tot. Ne pu
tem ușor închipui, cu câtă greutate se va 
fi putut ajuta sărmana femeiă pe sine și pe 
copilașii ei lipsindu-i amândouă mânile. De 
acum încolo ochii ei nu se mai sventau de 
lacrăml, rugându-se neîncetat la Maica Dom
nului, ca să-i stea într’ajutor, căci vedl bine 
împărătâsa era o creștină bună. Și maica 
Domnului, auclindu-i rugăciunea, vine de-i 
lipesce mânile la loc cum îi fusese și mai 
înainte. Nu-șl pote niminea închipui câtă 
bucuriă va fi simțit acum tînăra împărătesă, 
când și-a vădut mânile erășl întregi! Cum 
îi va fi mulțumit ea Maicei Domnului pen
tru milostivirea ei cea mare!

îjj

Mai trecu un an, mai trecură doi 
și împăratul tot nu mai venea acasă. In 
sfârșit numai după ce trecură trei ani se 

vede și împăratul cel tînăr venind acasă. El 
cum sosesce și aude oele ce s’au petrecut în 
lipsa lui acasă era aprope să pice jos, atât 
era de supărat. N’a stat mult să se odih- 
nescă, și se pregătesce erășl de călătoriă,, 
ca să-și caute acuma soția și copiii. El por- 
net-ce c’o oștire mare și ia pădurile d’alun- 
gul și d’alatul pân’ odată se rătăcesce de- 
soții lui.

Tot umblând el, dă de-o colibă, under 
audi vorbă. Bate la ușă și cere sălaș peste- 
nopte. Femeia și copiii se înspăimântară 
când audiră glas omenesc, der mai târdiu 
liniștindu-se, îi deschide străinului ușa. Ea 
cum îl vede, îl și cunosce, că e bărbatul 
ei; der nu se arată. împăratul nici că-șl 
aducea aminte să fiă acesta soția lui, căci 
o vede cu mânile întregi. La față nici c’o 
putea deosebi la lumina cea slabă a focu
lui. Ast-fel împăratul, fiind obosit, cum se 
pune pe pat și adorme. Copiii au tot în
trebat pe mama lor, că cine este omul,, 
care dorme pe pat, și mama, după un timp„ 
le răspunde: că acela e tatăl lor. Tot vor
bind mama cu copiii, împăratul se deșteptă 
și aude tote câte se vorbesc despre el, der 
nu răspunde nimic.

A doua di se scolă împăratul de di-
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Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 20 Decemvre st. n. 1895

Bursa de mărfuri din Budapesta.

■8«ura sâu

greutatea
Calitatea.

Valuta a 

triaofi.

fl. or.

1H. L. | cel mai frumos 5 40
H Grâu < mijlociu . . 5 —
jî [mai slab . . 4 80

Grâu mestecat . . 3 50
„ (frumdsă 3 50

)) 

IJ
Săoară {mijlooiă . 3 —

1 frumos 3 40
17 1 mijiooiu . 3 —

(frumos 2 20
71

UvSs {mijlociu — —
Cucuruz.................... 3 20
Mălaiu.................... 4 20
Mazăre.................... 5 60
Linte .................... 7 —
Fasole.................... 5 80

57 Sămânță de in . . 9 —
7) Sămânță de oânepă 4 —

Cartofi.................... — 75
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de porc . — 48
Carnea de berbece — 24
Său de vită prdspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

din 18 Decemvre 1895
Cursul I osur i I or private

camp. vinde.
Basilica 7.40 7.80
Credit .... 201.50 203 50
Clary 40 fi. m. c. 55.50 56.50
Navig. pe Dunăre . 130.- 135—
Insbruck .... 29.— 30 —
Krakau .... 28,- 30.—
Laibach .... 24.25 25.25
Buda .... 60 25 60.50
Palfiy .... 56 50 57.50
Crucea roșie austr. 18. - 18.50

dto ung. . 10.60 11.-
dto ital. 12.25 12.75

Rudolf .... 23.— 24.-
Salm .... 68.25 69.25
Salzburg .... 27.75 28.75
St. Ganois 70.- 72 —
Stanislau .... 45.— 46.50
Trioitine 4'/,% 100 in. c. —.— 150.25

dto 4“/0 50 70.— 78.—
Waldstein 53.— 55—
SferbescI 3B/0 33 20 34.-

dto da 10 franci —.— —
Banca h. ung. 4% 124 75 125.75

Proprietar: Dr. Aaapel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu sftaior.

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Decemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.54 Vând. 9.56
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vând. 9.56
Galbeni Cump. 5.66 Vând.
Ruble rusescl Cump. 129.— Vând.
Mărol germane Cump. 59.- Vând.
Lire turcesol Cump. 10.80 Vând. —.—
Soris. fono. Albina 6% —.— Vând. —.—

Cursul la bursa din Viena.

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 386.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 355.—
NapoleondorI..................................  9.60y2
Mărci imperiale germane . . . 59.27l/,
London vista....................................121.05
Paris vista................................... 48.2072
Rente de oordne austr. 4%. . . 99.90
Note italiene................................... 44.35

Adever!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
âin 18 Decemvre n. 1895.

Semințe
i o:
1 « 

® ha ®O a

Prețul per
100 chiloffî.

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

6.80
6.85
6.80
6.80
6.90

6.95
7.—
6.95
6.95
7.05

Semințe vechi 
ori noufi noiul

d -U<n o
Ș W
O B.

Prețul per
100 ohiljp*.

dela | pănă

Săcară
Orz
Orz
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănuț.
alttt soiu

n

70-72
60—62
62.64
64.66
89.41

75
73

6.20
4.90
5 50
6.40
5.90

6 25
5.10
6 20
7.80
6.25

SoiulProduct a di v.
dela pans

42.—35—8 era. de trif.

o
S■£ •4 b£ o 
3O
8
<u
A

3

' 1

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Luțernă ungur, 
transilvan ă. 
bănățeni
roșii 
rafinat duplu

28. 32.

H
Său 
Prune
_. » Lictar

Nuci
Gogoși

H
Miere

Ceară 
Spirt

1 ■

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

59 50 60.

54.5C
58.50

55.-
59.60

Collecția-Austria, 
care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide, numai pentru 5 ft. 
7S ci*,  un ciasor*nic  Remon> 
toir de aur fason, pentru busunar.

15 bucăți 5 fi. *5  cr.

Regulat punctual (pe 36 ore), me
chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile ciselate frumos, sunt 
lncrate din aur numit fason, care nu 
se distinge de aur curat și nu-șl per- 
de lustrul. — Pentru mersul regulat 
al sus numitelor ciasornice, dau în 
scris o garanție de 3 ani

din Bosnia în bu.ț.1 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sărbescl 
brută
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

15.75
14.50
17.25

16—
14.75
17.50

1 lanț fin de aur imitat*
2 nasturi de mangete

imitat de aur,
I breșe frumose p.dame,
3 nasturi de camașe im.

de aur,
I nastur patent p. guler, 
I ac fin pentru cravate,

Tote aceste 
de bijuterie împrei 
de aur fasou costă

1 etui pentru ciasorni- 
cul de aur fason.

1 oglindă de busunar, 
în re mă,

1 ac de bluse aur fason
2 inele imitat de aur cu

brilante simile și 
rubine.

obiecte splendide 
mă cu ciașornicul 
numai fl. 5.75.

Trimitere cu rambursa. La cas de 
neconvenient se restitue banii.

Firma de ciasornice:
Alfred Fischer,

843,5 — 6 Viena I. Adlergasse Nr. 12.

Din 20 Decemvre 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 121.50
Renta de oordne ung. 4% . . , 98.—
Irapr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 123.60
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4%% 100.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I, emis. 120.50
Bonuri rurale ungare 4% . . . 95.50
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.-
Lmprum. ung. eu premii .... 151.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25
Renta de hârtie austr.................... 99.55
Renta de argint austr.................... 99.55
Renta de aur austr......................... 121.30
LosurI din 860 ......................... 145.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 985.-

Tergul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost Ia 

17 Dec. de 9281 oapete, la 17 Dec. aa 
intrat 1719 capete și au eșit 317, rămâ
nând la 18 Dec. un număr de 10,683 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e c h e, 
grea dela —.— cr. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloo dala 
—.— cr. pănă la —.— cr. ușdră dela 
—or. pănă la — or.

Marfa țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— cr. de mijloo dela —.— or. 
pănă la'----- cr. ușoră dela —.— cr.
pănă la —.— cr.

Marfă sârbescă, grea dela 53.— or. 
pănă la 54 — cr. Transito, mijloeiăgrea 
dela 52.— or. pănă la 53.— or. transito 
ușdră dela 48.— cr. pănă la 49.— cr.

tâ Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am onbre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
si. c. am primit, din Penșylvanîa (America) singurul deposi- 
toriu în specialitatea de Petroleu :

BCmsepoeBaPetroleum.
Marca „1 m p e r a t o r“, prima Type blanc neesplodnbil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40°Abeltest. Garantat cu 20—22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 — 18% 
mai mare. Prețul fl. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria seu Transil
vania. Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 

1872.

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europen și 

marea fabrică de argintăria s’a vădutfl necesitată sâ dăruiescă întregul ei de- 
positu în schimbulă unei răsplate mici pentru munoă. 

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următdrele 
, obiecte pentru mica sumă de fl. @.60 și adeoă:

1

minâță și se uită cu cea mai mare băgare 
de seină la tote semnele, ce le avea soția 
lui și, după ce ’i le vede, se încredințeză, 
că este ea. Câtă bucuria nu era acum pe 
amândoi soții, când se recunoscură! îm
păratul ese afară din colibă și începe a 
■sufla din corn pănă îșl aduna ’ntrega oș
tire, cu care venise. Mai întâi fac cu toții 

. rugăciune de mulțumită lui Dumne4eu, că 
i-a ajutat de și-a găsit soția și copiii, apoi 
pornesc spre casă. A trimis mai întâii! 
câțl-va soldați, cari să dea de veste împă
ratului celui bătrân despre norocul fiului 
■său, ca să le iâsă înainte c’o trăsură, adu- 
.cend și haine pentru soția și copiii lui, 
căci erau îmbrăcațl în pei de animale.

Mare fii bucuria nu numai a împăratu
lui celui bătrân, ci și a boierilor țării, când 
s,u primit acestă veste. A eșit multă lume 
spre întâmpinarea împăratului celui tînăr și 
a împărătesei celei perdute. împăratul de 
bucuriă a făcut acuma a doua nuntă cu fiii 
lui, la care a poftit multă lume. Și pe 
când lumea era mai țesută la mese se ri
dică împărătâsa și începe a-șl povesti tote 
câte le a îndurat ea dela plecarea tatălui 
ei la bătaie. Numai atunci au înțeles cei 
■de față, că împărătesa cea tînără e fată de

împărat. Unul din meseni îi răspunde, că 
împăratul, tatăl ei, numai acum s’ar fi în
tors din bătaie, unde fusese dus. Tinerii, 
auflind acâstă veste se gătesc și merg de 1 
cerceteză ca să nu se prăpădâscă de supă
rarea ce-’l va fi cuprins când va fi venit 
acasă și nu-sl va fi aflat fetița.

împăratul, îndată ce aude faptele, ce 
le-a săvârșit nevasta lui, a poruncit s’o 
lege de coda unui cal ne-învățat și i-a dat 
drumul, ca s’o ducă. De coda calului a le
gat și un sac de nuci, și unde cădea nuca, 
cădea și bucățica. Ast-fel de sfîrșit a avut 
soția lui cea blestămată. împăratul Bcum 
de bucuriă a dat o mâsă strălucită și a 
poftit pe totă lumea. Ei s’au pus pe pe
trecere și pe veseliă și-or fi petrecând și 
astădl, d’or fi maî trăind. Am fost și eu 
la veselia aceea a lor de le-am cărat apă 
cu ciurul și focul cu frigarea.

Audits, din gura moșului N. Ghiorghiță din 
Satulung și scrisă de

Domețiu Dogariu.

2ame-

ame-

44 bucăți la un

o șarlatanii.

6
2
1
1

loc.
mai înainte fl. 40 

6.30. Argintul pa- 
colorea argintului

lamă

dar de nunta

cu

H>epou numai la

Telephon
Hr. 7114.

Se trimite numai

Eu trimit:
cuțite fine de masă cu 

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent 

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent

rican, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă

patent american,
T6te cele 44 de obiecte sus amintite au costat 

și aoum 8e pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 
tent american este un metal alb, care îșl păstreză 
25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că aoest inserat nu e 
mă simt îndatorat în public, că ori cine, căruia nu-i co’uvine marfa îi 
trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura aoestă garnitură pomposă, care cu de
osebire se potrivesce pentru

lingură de argint pentru lapte 
patent american,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patent american, 

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
streourătore pentru ceiu, 
zaharniță,

și in ori ce gospodărie.
A. HIRSCHBERG-s

Haupt-Agentur der vereinigten amerik.
P atent-Silber-waarenfabriken.

WIEN, TI., Rembrandtstrasse 19. 
rambursă poștală sâu cu trimiterea înainte a

sumei. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. Veritabil numai cu marca.
JEstras «lin scrisorile <le recunoscinți:

Onorate Domnule ! Golniczbany (comitatul Zips)
Sunt forte mulțumit cu a doua comandă de două Garnituri 

splendide. Vă recomand și altora.
Olmiitz, 1 Mai 1892.

Cu comanda sunt forte mulțămit.

Ferdinand Dula, caplan.

Căpitanu Cz.... comand, pieții.
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Tote comand ele sunt a se adresa la:

Agenți i
Corespondeză: 

seste, franțuzește.

adresa cătră
Briider Placht, 

locali se caută, bbi 
nemțesce, boemesce, ru-

’ 840,12-20

se
fi. cr

Briider Placht
pi’ima fabrică de corde ști 

instrumente musicale
Schombacli JWr. 379,

lângă Eger (Boemia).

recu-

Ce r etî
j

un catalog de prețuri, care trimite 
gratis și franco

Recomandă corde și instrumente 
noscnte ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Gmtarre, Concert-Flante, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se

Galițe
de tot soiu tăiete pros 
pet, cumși oue primesce 
în comisîune spre imediată 

vendare
Hermann Laugsch & Co.

17 Taiibenstrasse, Berlin.
863 2-2

SALvADENT

Anunciuri 

(inserțiuni și reclame) 
Suntu a se adresa subscrise, 

administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-orî.

Administr. „Gazeta Trans.

i

Medalie de aur. (Pulvis antisepticus comp. P o p i n i)
Aprobat de consiliul medical

Remediu Sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform" în tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se g&sesce în tote farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucuresci.
DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeok 3; 

în B.-Pesta la farmacia I. Torok.

superior

C’utia »$> ci*

Medalie de aur. 
civil si de cel militar.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă h igie
nică, Salvadentul în- 
locuesce cu iolos tote apele 

i de gură, topind resturile 
dela mâncate, ce putrezesc 
și infecteză.

Nr. 881,8-16

Dela Tipografia „ADMBA“ A. Todoran 
Szamosujvâr

pot pxocura uirrxătorele oeurțx:
Cuventări pe Domincce. Tom. I. de re

numitul orator — în d-1 adormitul —■ 
Iustin Popfiu, 48 predici pe 39 Do
mine ci ..................................................

Cuventări bisericesc! (acomodate pentru 
orl-ce timp) de Ioan Papiu Tom. I. 
Ediț. II...................................................

Cuventări bisericesc! (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. III...........................

Cuventări bisericesc! la tote șerb, de 
preste an de loan Papiu.................

Cuventări funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de 
Ioan Papiu . . ................................

Cuventări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumiți, prelucrate de Tit Bud 
vicarii!....................................... 1.—

Cateeliese pentru pruncii școlari de Tit 
Bud vicarii!.........................................

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu, din ope
rele lui J. H. Campe traduse de I. 
Sonea ..................................................

Dumnedeăsca litnrgiă a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................

Ierarchia bisericescă seu esplicarea ce- 
remonielor sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș..................................................

Istoria revclatiunei divine, G. Pop. tom. 
I., II. . :......................  4.50

Manual cateehetic pentru primii ani scol, 
de Basiliu Rații................................

Predice pentru Dominecele de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul luiDeharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui pănă la Domin. X. după Rosale .

Predice poporali pe doniinece și serbăț. 
ocasionall și pentru morțl de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III. și IV. Fiesce- 
care tom costă câte...........................

Predice pre tote Dominceile și sărbăto
rile de peste an de. Dr. Em. Elefte- 
roscu.......................................................1.60

ROgațiunea D-lui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de Ioan Boroș . ... —.10

Reunirea liomâniior din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiii pro- 
topres......................................................

Resnltatele filosofici seu cunoscințele 
cele mai de frunte despre natura spi
rituală a omului, despre relațiunile și 
scopul lui, espuse în mod poporal de 
prof. Dr. los. Frapporti, prelucrat în 
traducere liberă de I. Papiu ....

Toma a Kenipis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic . . . . . ■ • •

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicarii! ....

Cartea durerii tradusă din limba fran- 
cesă de Iacob Afiu Niculescu . . .

cr.

-.30

—.25

—.55

fl 
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș............................ —.25
Legat și aurit.....................................—.33

Barb cobzarul. Novelă originală de Emi
lia Lung..............................................—.10

Bunica și nepoțelul Schiță din sfera
educațiunei. După Ernest Legouve de 
G. Simu............................................. —.06

Cântul în scola poporală. De Iuliu Pop 
învățător în Năseud. Praxă. Teorii. 
Cânturi..................................................

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de George Simu.
— Acestă broșură conține istoriăre și 
poesii morale spre escitarea gustului 
de cetit la copii.—E acomodată acestă 
carte și ca premii pentru școlarii di- 
ligențl..................................................

Codrean craiul codrului. Baladă de G.
Simu...................................................... —,06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15
Carmen bylva. Prelegere publică ținută 

prin V. Nicora prof, gimnas. — Cu 
portr. M. S. Regina României. . . . - .10

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc
de I. Pop Reteganul.......................—.40

Cu verful penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de Antomu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte
petrecătore.........................................

Dialogul țiganului cu S. Petru în porta
raiului de Aron Boca Velcherianul . ■—.25

De câud se numesee femeia porumbiță?
Poveste de Laur. Ciorbea . . . . —.12

Done turturele de aur. Poveste de Laur.
Ciorbea..................................................—.12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusii..............................................—.60

Dile negre. Versuri de Petrea dela Cluș
— cu o prefață de G. Simu .... — 25 

El trebue se se însore. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiti . —.15 

Economia, pentru scdlele popor, de T.
Roșiu. Ed. Il................... .... —.15

Felicitări în poesii și prosă la anul nou,
diua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moși, unchi, mătușe, nă- 
nașl, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor
biri cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu.....................................

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte des
pre vinars, de A. Boca Velcherianul —,08 

Gruia lui Novac . ........................... —.12
Horia lui Pintea vitczul ...... —.06 
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovinara........................... —.10
Influința mândriei. Novelă de P. C. Z. 

Rovinar . . • • ,.................. •
Leonat cel tînăr. Istoriă în versuri de 

Ioan Pop Reteganul (cu o ilustrațiune), 
o broșură cu conținut forte glumeț. 
Ca în tote scrierile D-lui Ioan Pop 
Reteganul, așa și în acesta observă 
omul o adâncă pătrundere în mora- 
tot soiul do cărți școlastice

—.20

Tot de aici se pot procura 
cancelarie, tot soiul de tipărituri oficidse.

—.15

Și

fl. cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român....................................

Lira Sionului seu cântarea sărbătorilor.
— Poesii religioso-morale, lucrate după
s. Scriptură de A Boca Velchereanul. 
Cu o precuvântare de G. Simu . . .

Monoldge de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate.........................................
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă
trân .................. ............................
Nr. 3 La anul nou...........................
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut .......................................................
Nr. 5. O pățaniă................................

Merinde dela Seolă seu învățături pentru
popor, culese din diarul unui școlar 
de Dr. Georgiii Popa ......

Miseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro-
vinar..................................................

Musa Someșană. Poesii poporale române
din jurul Năsăudului. Adunate și aran- 
giate de Iuliu Bugnariti. Partea I. 
Balade..................................................

Nl’ii 76 și 77. Naraținne istorică după 
Wachsmnnn, de loan Tanco .... 

„Nopți (le iernă*.  Novele pentru popor 
de G Simu.........................................

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune-
brall, urmate de iertățiunl, epitafiă ș. a. 

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul per- 
dut“ — de Paulina C. Z. Rovinar . .

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 192 pagine, cuprinde 103 
poesii bine alese și arangiate. Prețul 
redus (dela 1 fl. 20 cr. la)...................— .60

Povestiri alese de Petra-Petrescu, Spe-
date franco .................................... — 80

Pietatea poporului român seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și în proce
siuni. Comp, de doi preoți g c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . . —.10 

Păcală și Tândală. Poveste de George
Cătană.................. .......................—.1'

Pretinul șatenului român. Șfătuirl în
formă de dialog pentru elevi și adulțl, 
compus de Ioan Pop Reteganul

Proba de foc. Comediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea
Bogdan...............................  . . . —.15

Prin morte la victorii!. Comediă într’un
act de Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan....................................

Probitatea în copilăria Schiță din sfera
educațiunei după Ernest Legouve . . 

Poveștile Bănatului. De George Cătană
înv. Torn. I. II.I II. â 25 cr. tote 3 tom. 

Sfaturi de aur său calea cătră fericire
de Ar. B. Velchereanul..................... —.25

Starostele, adecă Datini dela nunțile Ro
mânilor Ardeleni. Adunate de Ion Pop 
Reteganul.................. .................. —.25

Spicuire din istoria pedagogiei la noi —
la Rom. De V. Gr Borgovan . . . — .10

—.12

—.25

—.04

—.08
—.04

—.04
—.04

—.60

— .15

— 25

—.20

1 —

—.25

—.10

—.30

-.10

—.06

—.65

fl. cr. 
Se aiuțim! Toaste pentru tot felul de

pers, și ocas, de Tit V. Gheaja. . . . — .20 • 
Trandafiri și viorele. Poesii poporale de

I. Pop Reteganul. Ediț. a II. Ampli
ficată................... ...........................

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri 
de Ar. Boca Velcher..........................

Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de 
Ar. Boca Velchereanul . ....

Țiganul și magnatul. Poveste în versuri
de Aron Boca Velchereanu .... 

„Calendarul Aurorei*  pe anul 1896 . . 
Ultimul sichastru. Tradițiune de G. Simu 
Versuri de dor, adunate din poeții români

de A........................................................

-.60

-.08

—.08

-.08
—.30
—.06

-.25

—.40
—.50

CărțT de rugăciuni.
Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericesc!, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu Pătcașiil preot 
gr. cat în Hotoan. Ediț. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl broș. 
leg..........................................................'.
leg. în pânză........................................—.80
leg. în piele și aurit................................ 1.60
în leg. de lux............................... 2.50—3.80

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte 
frumos ilustrată. Preț, unui es. broș. e —.40
leg....................................................... —.50
leg. în pânză.................................... —.80
leg. în piele și aurit.......................... 1.60
în leg. de lux................................2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
broșurat e......................................... —.15
1C0 es......................................................... 12.—
50 es............................................................ 7—
leg............................................................ .22
100 es......................................................20 —
50 es.......................................................... 10.50

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe icone frumdse. Prețul unui es. 
broș. e . . . .....................................
50 esempl...............................................
100 es......................................................
leg............................................................
50 es........................................................
100 esemplare.....................................

Visul Prea Sântei Vergure Maria urmat 
de mai multe rugăciuni frumdse. Preț, 
unui es. legat și spedat franco e . . —.12
50 es.......................................................
100 esemplare.....................................

Epistolia D-lui nostru Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e —.15 
50 es........................................................6.—
100 es......................................................10.—

altele apărute ori și unde, recuisite de scris pentru școlă

Țjpografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
- Catalâge se trimit ori și cui gratis și franco. — — Vânătorilor să dă rabatul cuvenit. —

Tipografia „AURORA" A. Todoran,
în Gherla — Szainosuivâr

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


