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Dațî în carne vie!
Decă în vre-o provincia a impe

riului otoman s’ar fi întâmplat un 
măcel și o vărsare de sânge atât de 
îngrozitore, precum este cea sevîr- 
șită în contra Românilor dela Meha
dica, în 24 de ore tdtă Europa ar 
fi fost avisată prin telegrame și ca
șul ar fi dat motiv Ja gândiri seridse 
asupra stărilor îngrijitore din acea 
provinciă.

La noi se întâmplă altfel. 
Sunt flece flile trecute, de când 
flbrea poporului român din comuna 
Mehadica a căflut victimă furiei și 
selbătăciei deslănțuite a unor gen- 
darmi unguresc! și soirea despre un 
asemenea cas revoltător nu numai 
că n’a pătruns peste granițele țării, 
dâr nici măcar publicul dela noi n’a 
fost informat cum se cuvine despre 
cele petrecute. Nu s’a dat pănă acum 
din partea conducătorilor grănițeri- 
lor români din ținutul Caransebeșului 
nici o împărtășire esactă despre cele 
întâmplate la Mehadica, care să fiă 
basată pe cunoscioță de causă și 
împrejurări, și pe informațiuni luate 
în mod nemijlocit la fața locului.

Credeam, că de-ar fi chiar în 
mefl de nopte, ba de-ar fi chiar și 
morțl de jumătate, la o veste atât 
de îngrozitore conducătorii români 
din Caransebeș se vor ridica din 
așternuturi, vor ține numai decât 
sfătuiie frățăscă cu toți Românii cu 
carte din localitate și vor lua în 
pripă cele mai grabnice măsuri, cău
tând a informa lumea prin scrisori 
și telegrame, mergând la fața locu
lui pentru a studia cașul cu martori 
și în tăte amănuntele, mângâind pe 
popor și făcându-1 să cunoscă, că 
mai sunt omeni în lume, cari se in- 
teresâză de sortea lui și că în 
fața crudelor măsuri de terorisare 
mai păte conta la sprijinul cui-va

Așa înțelegem noi chiămarea 
unor adevărațl conducători ai po
porului, așa am fi așteptat noi se 
facă și Românii fruntași dela Ca
ransebeș.

Der ce flicem ? Ori dără nu Ro
mânii dela Caransebeș sunt aceia, 
cari cu câte-va săptămâni înainte se 
târau prin paviliănele exposiției „mi- 
lenare“ dela Budapesta, fraternisând 
cu adversarii noștri, umilindu-se ca 
nisce sclavi și sărutând tălpile ace
lora, ale căror organe de siguranță 
trag afli fără de nici o sfiâlă în car
nea viiă a țăranilor grănițeri din 
Caraș-Severin ?

Cum am și pută aștepta, ca 
nisce cărturari români, cari au dat 
dovedi atât de triste de decanța lor 
morală și națională, să fiă în stare 
a se găsi la înălțimea chiămării, 
când e vorba de-o apărare a popo
rului român față cu asupritorii săi. 
Preoții, dascălii și ceilalți inteligenți 
români din Caransebeș și jur, cari 
au amăgit poporul și l’au îngenun- 
chiat înaintea adversarului, ducen- 
du-1 pe la exposiția dela Budapesta, 
privescă acum la Mehadica și vadă, 
cum sciu stăpânii să resplătâscă umi
lirile lor!

Cele ce s’au petrecut acum cu 
grănițerii români dela Mehadica, al 
căror cas îl descriem pe larg mai 
în jos, nu sunt de altmintrelea lucru 
nou. Vărsarea de sânge dela Feldru, 
dela Scărișăra etc. ne este încă în 
prospetă memoriă, ăr cașuri de cru
zime și barbariă, săvirșite de gen- 
darmi față cu poporul nostru, avem 
de înregistrat aprbpe în fie-care fli.

Dațî în carne vie! Acesta este, 
cum se vede, lozinca, ce s’adatgen- 
darmilor unguresc!, cu scop, ca să 
bage frică și spaimă în popor, ca 
să nu mai cuteze a cârti în contra 
apăsărilor și nedreptăților nesfîrșite, 
ce trebue se le îndure din partea 
uneltelor puterei.

Cu cât mai mari sunt asupririle 
și cu cât mai tristă și de nesuferit 

e starea, în care se află poporul, cu 
atât mai mult cresce și terorismul, 
prin care stăpânitorii vor să înăbu- 
șescă glasul și să sugrume ori-ce 
mișcare în sînul lui.

Din soirile contra-flicetdre, ce 
s’au răspândit asupra măcelului dela 
Mehadica, reies două lucruri cu si
guranță: întâiu, că e vorba de 
mari plângeri ale poporului față cu 
organele administrative și cu pri
marul; a doua, că gendarmii au în
trebuințat arma și au tras toc asu
pra locuitorilor fără să fi fost ata
cați de aceștia și numai cu scop, 
de-ai sili să înceteze cu plângerile 
lui contra primarului etc.

Pentru ca solgăbirăii unguresc! 
să pătă cu ori-ce preț susține pe 
spinarea poporului din comunele ro
mâne uneltele lor, cum sunt notarii, 
primarii etc., cari să servescă inte
reselor de maghiarisare și de partid 
ale celor dela putere, trebue să se 
folosescă de forță brutală și să 
câră dela gendarmi să dea în carne 
vie, fără de-a mai țină semă de nimic.

E trist, der aici am ajuns și 
aici stăm sub „părintesca11 oblăduire 
ungurăscă. Ca să-și acopere barbaria 
și sălbătăcia, organele ei din Caraș- 
Severin, după măcelul înfricoșat, mai 
trage pe omeni și la răspundere pen
tru „răsvrătire" și-i bagă în temniță.

Dăr mai că nici nu pbte fi alt
fel, când conducătorii își uită așa 
de mult de marea și sfânta înda
torire, ce o au în tot cașul și în 
tote împrejurările, de-a fi veghiătorii 
și apărătorii credincioși ai poporului.

OIia Momânia.
Cu privire la situațiunea poli

tică internă a României, foia ofi- 
ciosă ungurâscă „Kel. Frtesito11 pri- 
mesce din Bucuresci următorea te
legramă, pe care o’ reproduc tote 
foile unguresc!:

Oposiția. oa și partida guvernamen
tală. recunosc de-o potrivă, că situațiunea 

nu mai e de susținut. Vătămarea, ce ’i s’a 
făcut biserioei naționale prin depărtarea cu 
forța a Metropolitului-primat, a sdruncinat 
cu mult mai tare situațiunea guvernului, 
decât oa să mai potă trece mult timp fără 
ca să aibă urmări.

La meetingul conservatorilor, ce s’a 
ținut dilele din urmă, a luat parte elita 
oetățenilor. Și din provinciă a sosit forte 
mulțl în capitală. A fost interesant, oă 
Catargiu, conducătorul partidului, s’a pro
vocat la aceea, că încă în 1861, pe tim
pul principelui Cuza, au depus din post pe 
Mitropolitul de-atunci; pe timpul acela el 
a fost raportorul afaoerei în cameră și ra
portul său a fost de-ajuns, ca numai de
cât să aducă cu sine căderea cabinetului. 
Take Ionescu a ataoat îutr’un mod fdrte 
vehement guvernul (fioend, că a compro
mis din nou țârB.

In aceeași c|i și partidul guvernamen
tal a ținut un meeting, unde și-a ridicat 
cuvântul și ministrul-președinte Sturdza. 
Modul însă cum el s’a esprimat asupra ces- 
tiunei, este esențial deosebit deol8rațiunile 
lui de mai înainte, prin care a voit să jus
tifice depunerea Metropolitului. înainte gu
vernul și pressa lui a susținut, că fostul 
primate este un apostat, un hoț și că s’a 
aliat cu uoigașl, acum însă Sturdza a <fis» 
că pentru aceea a trebuit să lipsescă pe 
Metropoht de demnitatea lui, pentru-că 
pofta de glonă personală o punea mai pe 
sus de sinod și de puterea guvernului.

Partidul guvernamental a reounoscut 
însu-șl situațiunea critică, în care a ajuns 
guvernul; ce-i drept, guvernul a însărci
nat pe Mârzescu, vice-președintele senatu
lui, oa să încăpă tratările de pace cu Me
tropolitul, dâr Metropolitul a respins cu 
hotărîre ori"00 încercare. Procesul pentru 
calumniă, pe oare Metropolitul l’a intentat 
oontra Voi11!16^ Naționale14, cfiarul minis- 
trului-președinte) de sigur va descoperi lu
cruri, cari vor produce sensațja.

In sînul guvernului Se și consideră 
ca sigur, că după deschiderea din Septem- 
vre a camerei, ministrul-președinte va ii 
silit ași da dimisiunea. Se chce, oă urmașul 
lui va fi prințui Ghioa, președintele Sena
tului, der el ar pută constitui numai un 
minister de transaoțiă și e întrebare, dăcă 
ar fi. ore în stare, să restabilăscă liniștea, 
deoreoe la agitațiunea estra-ordinară a spi
ritelor nu in puțină măsură contribue și 
faptul, din ce în ce mai evident, că vătă
marea făcută biserioei naționale a fost de 
mult pregătită și înoă intriga a fost pusă 
la oale din palatul institutului „Propaganda 
Fide“, ale căreia fire se întâlnesc unele cu 
altele în mâna cardinalului Ledohovski.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Susana cea nebună.
Nu fiți păgâni la inimă, dmeni 

buni; nu luațl în bătaia de joc pe 
biata Susana cea nebună, că și ea-i 
zidirea lui Dumnezeu, ca și voi. Și 
ea nu-i de vină, dhcă afli e cum e! 
Voia lui Dumnefleu a făcut’o cum 
e și nu tot-dâuna a fost ea așa.

Ei, hei! S’o fiți veflut odată, 
acu-’s 30 și mai bine de ani, n’ați fi 
luat’o ’n bătaia de joc și copii voș
tri n’ar striga acum după ea. Der 
afli nu-i, cum a fost odată; afli e 
babă sbârcită, căruntă, zdrențuită, 
cu capul plecat în păment, cu bâta 
într’o mână și cu straița de a umer. 
Umblă pripită, tot mogorojind din 
gură, tot certându-se cu copiii de pe 
uliță și cu fetele și cu feciorii, și cu 
toți 6menii.

Der ea nu face nimănui nici un 
rău, decă omul îi dă pace; der decă 
cine-va o năcăjesce, atunci înjură și 
blastemă cât o ia gura: „Fire-ai de 
rîs la lume! Ardă-ți focul capul și 
năravul!11 și alte multe înjurături și 

blăstăme de felul acsta aruncă asupra 
celora, ce nu-i dau pace. Trăesce 
din cerșit, de ici capătă o bucată 
de pâne, de colo o lingură de lapte, 
ori ceva fiertură; muierea ceea-i dă 
o haină veche, cealaltă-i face așter
nut de pae într’un unghiu al casei, 
și așa trăesce de pe o fli pe alta, 
certându-se cu copii satului și po
vestind cu drag ceea ce are la inimă 
tuturor femeilor, cari vreu s’o as
culte.

Povestea ei e scurtă, der o spune 
pe fli și de flece și de două-fleci de 
ori, încât toți o sciu acum de-a ros
tul : „Vine amuși din cătane Pavelul 
Onului, vine de bună sâmă, c’am 
făcut pentru el mătănii pe-o cupă 
de grâu, și cum sosesce, cum mă ia, 
mergem colo la popa Ursu, ne cu
nună și apoi să vefli veseliă!11

Atâta-i tătă povestea ei, care o 
scie afli totă împregiurimea. Și hu-i 
modru se nu o scie, că de trei-fleci 
de ani la toți o spune, câți vreu s’o 
asculte, și o ascultă cele muieri, și 
o îmbună: Va veni, Susană, colo la 
tomna, că atunci vin feciorii din că
tane. Apoi ea se bucură și rîde, și 

rîde de se mai înădușesce rîflend; 
tdtă roșesce și-i es lacrămile de rîs. 
Apoi plecă se se gate, să nu o afle 
Pavelul Onului negătată. Vara se 
pune la părău, se spală, se scaldă, 
își spală rufele, le întinde pe țer- 
mure și pănă se uscă tot cântă:

Frundă verde bobule 
Ia-mâ-’n brațe dorule 
Și me treci dealurile! 
Pe unde-s cătanele !
Treci-mS păn’ la Brașeu, 
C’acolo-i și badea meu, 
Cu pană verde ’n ciacău.

Decă cineva-i strică atunci voia 
cea bună, decă o conturbă, atunci 
se înfurieză și începe: Da nu-ți poți 
păfli calea! Fire-ai de rîs la lume și 
la țeră! Ardă-ți focul capul și nă
ravul !11

*

înainte de asta cu vre-o trei- 
fleci și mai bine de ani, nu era în 
Corabia și jur fată frumosă ca Su- 
sana lelii Sânzâiana. Ea trăia nu mai 
cu masa într’o căsuță a clejii, sub 
biserică, pentru care făcea la popa 

Ursu câte-va flile de lucru la sapă, 
ori la secere, ori la plivit în grădină. 
Că de unde venise în Corabia lelea 
Sânzâiana, cine a fost tatăl Susanei 
și din ce trăiau ele, asta nimenea 
nu scia de bună semă. Lelea Sân
zâiana veni în Corabia când era Su
sana ca de 4—5 ani și cum veni, 
umblă 2—3 flile prin sat, apoi o 
puse popa Ursu în casa clejii, cea 
de sub biserică și acolo au șeflut 
ele pănă se făcu Susana fată de mă
ritat. Cum se așeflă lelea Sânzâiana 
în sat, de loc îi merse vestea, că 
scie bine căuta pe stele:

O stea, o stea,
Tu șeii osânda mea.

Ba că scie da de noroc și că-i 
mare descântătdre pentru tot feliul 
de bble. Așa, trăind ea cu Susă- 
nica ei în căsuța clejii, era des cău
tată de cele muieri, una venia cu 
o 61ă de lapte: Fi bună, lele Sân- 
zâiană, vefli ce amar îi este băia
tului estuia al meu, că așa sare prin 
somn și vorbesce-’n laturi! — „O fi 
căflutîn cel spăriat11, flicea lelea Sân
zâiana, „adă o cămășuță de-a lui se-i 



SWăcefiul de3a Mehadica.

Din comuna românescă Mehadioa, în 
comitatul Caraș-Severinnlui, am primit la 
începutul săptămânei acesteia o soire gro
zavă, care a produs în sînul tuturor Ro
mânilor o mâhnire și indignațiune mare. 
Vre-o 37 de Români, între cari doi copilași 
și trei femei, au fost împușcați din partea 
gmdarmilor ungurești, murind unii dintre 
ei numai decât, «5r alții fiind greu răniți.

Fiind-că nenorooitul popor român din 
Mehadica nu are, cum se vede, nici în co
muna sa și nici măcar prin apropiere 
omeni cu carte și cu inimă, cari să-și țină 
de datorință a sări in apărarea lui mă
car prin câte-un raport fidel și amă
nunțit, pe oare numai deoât să-l fi trimis 
fiarelor nostre naționale, astfel ne-am vă- 
4ut siliți pănă în diua de astădl a ne măr
gini la reproducerea unor scirl luate de 
prin (fiarele ungurescl, parte dela anumițl 
corespondenți români din Caransebeș, cari 
însă nici ei n’au fost la fața locului pentru 
a-și primi informațiunile în mod nemijlocit, 
ci au scris numai după cum au audit dela 
alții.

Constatând cu durere aoestă păcătoșiă 
din partea Românilor fruntași din acele 
părți, lăsăm să urmeze o scurtă descriere 
a celor întâmplate, după datele, ce le-am 
putut culege din alte foi:

Măcelul s’a întâmplat în cjiua de 26 
Tunie st. n, In aceea di fu trimes la Me
hadica ud slujbaș unguresc, ca să ia în 
semă lucrările făcute în izlasul comunal 
din partea a 20 capete de famillă. Tot
odată însă s’au trimes la Mehadica și nisoe 
gendarml din Orșova, deore-ce poporul era 
forte iritat asupra primarului, George lire- 
chiaiu, despre care se dicea, că este un 
trădător al causei lor drept. S’a mai în
tâmplat apoi, că toomai atunci venise un 
urloier, care cerea să ’.i-se plătescă dela 
fiă-care familiă câte 10 cr. pentru curăți
rea hornurilor. Der poporul plătise banii 
aceștia primarului, care însă, cum se vede, 
i-a păpat el și nu i-a dat urloerului.

Aflând de asta, poporul s’a năcăjit și 
mai mult și s’a dus cu mio cu mare la oasa 
comunală, unde sosise și solgăbirăul Del- 
levan, un tînăr cam ușuratic de minte, ru- 
gându-se de acesta cu pălăria în mână, ca 
să-i scape de acel primar ticălos și să le 
dea un alt primar, Solgăbirăul însă, în loc 
de a-i mulcomi, le striga : va remânâ primar 
acela, pe care-l vreu eu!

Intr’aceea o femeiă se aruncă asupra 
porții, vrend să intre, ca să desoopere 
„domnilor11, oarl erau înomațl în casă, nisce 
fărădelegi ale primarului, pe cari le soia 
ea. Porta însă desohidendu-se, o aripă a ei 
lovi pe locotenentul de gendarml peste pi
ciorul stâng. Atunci locotenentul eși la 
uliță și, după ce locuitorului Petru Șandru 
îi tăia cu sabia o ureohiă și o parte din 
pielea capului, oomandă „foc!* Gendarmii 

descăroară atunci puscile asupra mulțimei, 
câțl-va au câtfiit numai decât morțl la pă
mânt, mulțimea o luâ la fugă în ruptul oa- 
pului, gendarmii fugiră după ei împușcând 
mereu, pănă câDd îșl isprăviră pâtrânele 
din magazinul pusei)or. Strada rămase roșiă 
de sângele răniților. Economul Dumitru 
Șandru a fost ucis de trei gldnțe. Cu totul 
au fost împușcați 37 de omeni, între aceștia 
și 3 copilași și trei femei, cari se re’ntor- 
ceau tocmai atunci dela muuca câmpului.

Unii spun, că dintre cei împușcați au 
murit 7, alții că au murit 13 inși. Afară 
de doi inși, toți ceilalți sunt împușcați dela 
spate și încă la o depărtare de 300 — 500 
pași.

Ba nici atâta n’a fost de-ajuns. După 
ce văduvele și mamele uoișilor se duseseră 
să ude cu lacrămile lor oadavrele celor 
morțl, gendarmii le-au alungat cu patul pus- 
cei dela locul de jale

La început unele foi ungurescl avură 
nerușinarea de-a înfățișa lucrul astfel, ca 
și cum Românii s’ar fi răsculat cu cose și 
cu ciomege, aruncând fotă vina asupra lor, 
ba pe gendarmii ucigași îl lăudau pentru 
„bravura11 și „vitejia11, cu care au săvirșit 
acest măoel hoheresc. De-atuncI îneoce 
însă foile ungurescl tac, făoendu-se a nu 
sci și a nu vedâ nimic, numai ca să nu fiă 
silite a cjice vre-o vorbă bună pentru a.- 
părarea causei Românilor măoelărițl,

Ce-i mai revoltător, asupra Românilor 
din Mehadica s’a adus milițiă din Caran
sebeș și omenilor li-se fac cheltuell, cari 
vor duce comuna la sapă de lemn. Scirile 
mai nouă spun, că s’a început o persecuțiă 
crudă în contra Românilor, 15 locuitori din 
Mehadica an fost legat! în lanțuri și tri
miși In Teregova și de aci Ia Caransebeș, 
între baionetele a 5 soldați și 10 gendarml.

Principele Nichița în Belgrad,
Visita, ce a făcut’o la Belgrad ma

rele om al micului stat Muntenegru este 
adusă din partea pressei dela noi în le
gătură cu idea unei federațiuni a statelor 
balcanice. Cum-că visita principelui munte
negrean la Belgrad îșl are însămnătatea 
sa politică necontestabilă reese dealtmin- 
trelea și din modul peste măsură simpatic 
și entusiast, cu oare pressa Slavilor de 
mecjă-cji întâmpină acostă vis’tă.

Din 1878, de când Serbia s’a liberat 
de jugul turcesc, înoă n’a călcat principe 
muntenegrean pe pământul ei, deși tot așa 
n’a căloat niol rege sârbesc pe pământul 
Muntenegrului. De când Serbia a devenit 
stat independent, Muntenegrul în tot-deuna 
a privit cu un fel de temere asupra ei și 
acesta a fost causa, oă între popârele aces
tor două țerl, deși după rassă și origine 
înrudite de-aprope, a esistat în totdâuna 
un fel de ură, când mai mare, când mai 
mică.

Serbia îu tot-deuna s’a provocat la 

drepturile sale istorice, pătrunsă de cre
dință, că în cele din urmă totuși ea va fi 
aceea, oare va restabili vechiul imperiu 
sârbesc. Muntenegrinii din contră, erau 
mândri pe faptul, că niol-odată n’au fost 
supuși dominațiunei turcesc! și de aoeea 
pretindeau să aibă ei rolul conducător.

RSsboifi cu tâte acestea n’a isbucnit 
nicl-odată între aceste țări. După libera
rea Serbiei, s’au făcut din partea acesteia 
încercări în diferite rânduri de-a câștiga 
amiciția Muntenegrinilor, ba pe timpul 
principelui Mihail ObrenovicI lucrurile au 
ajuns așa departe, încât Danilo, prințul 
muntenegrean, a adresat acestuia o seri- 
sore, în care se flicea: „In oe privesce 
realisarea aspirațiunilor serbescl, îți cedez 
d-tale rolul conducător și eu voiîi fi mân
dru, deoă. îți void pute fi de ajutor“.

Der după asta Mihail ObrenovicI n’a 
mai stat mult pe tronul Serbiei, fiind atât 
el, oât și Danilo asasinați. Sub regele Mi
lan s’au rupt din nou raporturile amicale 
dintre Serbia și Muntenegru. Din momen
tul, în care fiica mai mare a principelui 
Nichița s’a căsătorit cu Petru Karagheor- 
ghevicl, moștenitorul de tron sârbeso, Mi
lan, devenise atât de gelos față cu Munte
negrul, înoât, dâoă un supus sârb ar fi 
cutezat să pună piciorul pe pământul Mun
tenegrului, putea fi dinainte sigur, că la 
re’ntorcerea acasă va fi dat în judeoată 
ca un trădător de patriă. Tot așa unui 
Muntenegrean nu-i era permis să petrecă 
pe pământul sârbeso mai mult ca 5 dile.

După aceste raporturi incordate acum, 
sub regele Alexandru al Serbiei, se faoe 
primul pas de apropiere între aceste po- 
pore surori. De aceea se dă atâta impor
tanță visitei dela Belgrad a principelui 
muntenegrean Nichița, de aci se aplică 
și entusiăsmul și primirea extra ordinară, 
ce 'i-s’a făcut acestuia pe pământul sârbesc.

La prântjul, ce l’a dat Regele Alec- 
sandru al Serbiei în onorea prințului Ni
chița acesta a ridicat un toast, în care a 
vorbit de unirea poporului sârbesc din am
bele țări (Serbia și Muntenegru) sub egida 
amioului puternic dela mâdă-ndpte, cu scop 
ca aoest popor să-și redobândâscă tot ce 
este a lui ș’ se propășescă pe cărarea cul
turii și a civilissțiunei. Se crede, oă prin
țul Nichița a avut în vedere Bosnia și 
Herțegovina, "când a vorbit de redobâudi- 
rea a tot ce este al Sârbilor.

Prințul muntenegrân a mai vorbit și 
de legăturile frățesol cu Bulgaria. Seim că 
nu de mult prințul Bulgariei a fost și el 
dspele regelui Alexandru la Belgrad, unde 
s’a serbat frățietatea sârbo-bulgară, er aoum 
e vorba să mârgă prințul Niohița al Mun
tenegrului la Sofia. Tote aceste visite îm
prumutate au de țintă alianța său confede- 
rațiunea numitelor state slave balcanice 
sub protectoratul Rusiei, de aceea lumea 
politică urmăresce toți pașii principilor 
diu Baloanl ou cel mai viu interes.

Esamene la sate.
SudriașI-JnpanI, Iunie 1896.

Am luat parte la esamenul din Sără- 
zani. Acestă comuDă este reședința nota
riatului oercual; școla seu mai bine dis 
sala de învățământ e prea mică față cu 
numărul copiilor obligați de-a cerceta șobla 
de tote dilele. Esamenul s’a început după 
amorfi prin cântarea în cor a rugăoiunii: 
„Bine ești cuvântat, Christose“ etc., după 
oare a urmat esaminarea. PresențI au fost 
16 elevi numai. Ca învățător servesce de 
29 de ani d-1 Stefan Badiu. Conspectul des
pre materialul propus din tâte obiectele de 
învățământ n’a fost bine compus. Pe viitor 
ar trebui să se oonformeze ou privire la 
oonspect-artioolului „In ajunul esamenelor“ 
publicat în „Gazeta Transilv." de Dumi
necă Nr. 18. Școlarii au scris forte frumos 
de esamen, un semn acesta, care dove
desc,e, că deoă d-1 învățător și-ar fi dat 
truda și la celelalte obiecte, ca la preda
rea scrierii, atunci resultatul esamenului 
ar fi fost pe deplin mulțămitor, der așa 
nu pot să mă esprim mulțămitor despre 
esamen.

Las’ că nu s’a propus tot materialul 
din tâte obiectele de învățământ, dâr au 
fost multe obieote, din cari nu s’a propus 
nimic, ca istoria, gramatica etc. și și ce 
s’a propus nu s’a esplicat așa, precum tre- 
bue și precum suntem în drept a aștepta 
dela un învățător cu tact și rutină pe- 
dagogioă. Esamenul a fost slăbuț de tot. 
Pe viitor aștept mai multă diligință dela 
d-1 învățător și nu numai eu, oi tot nemul 
românesc.

Ce se ține de esamenul din comuna 
Bârna, acesta a fost și mai slab. Comuna 
acâsta are vre-o 80 numere, anul acesta a 
fost fără învățător. Veneratul Consistor din 
lipsa de învățător; a substituat pe învăță
torul din comuna SărăzanI, fiind aprope 
una de alta. învățătorul substituit a ținut 
când a putut și cum a putut prelegeri, 
de aceea niol nu-i fao nici o imputare 
pentru nereușita esamenului, neavând tim
pul neăesar pentru de-a pute face vre
un spor.

In 28 Maiu s’a ținut esamenul la școla 
din Pogănesci, unde au asistat, afar’ de 
comitetul parochial și epitropia și d-1 no
tar de cerc Abraham și d-1 Voianoviciu, 
mare proprietar de pământ, Sârb de națio- 
nalitatete, om bun și de trebă. Aici funo- 
ționâză de un an și trei luni învățătorul 
Vasile Miși. Și aicJ a lipsit conspectul des
pre materia propusă diu obieotrle de învă
țământ. precum si protocolul de clasifioa- 
țiune. Elevii e.u fost împărț’țl în 2 clase. 
Esamenul s’a început la 8 ore a. m. prin 
cântarea în cor a rugăoiunii „împărate ce
resc11. • Rugăoiunile au fost recitate bine. 
Sa vede, că n’au fost învățate numai me
canic, oi au fost predate de esplicările de 
lipsă. Der nu tot așa de bine asuocesesa-

descânt și ți-oiu da nisce buruiene 
culese din jȘiua crucii, s<5-l afumi 
și nu i-a fi nimica11. Altă muiere ve- 
nia cu o legătură de făină de grâu: 
Lele Sânzâiană, bre ce pote fi cu co
pila mea, că arde ca-’n foc, și o dbre 
reu capul? —■ „O fi deochiată, să
raca, adă o blă cu stropi dela mora 
se-i descântăm11. Altă muiere aducea 
un blid mare plin de urdă: Lele 
Sânzâiană, cu Todoru-meu nu-i bine, 
nu mănâncă, nu bea, nu dbrme, tot 
ofteza prin somn, piere de pe pi- 
cibre! Ore ce amarul l’o fi ajuns! 
— „O fi călcat în urmă de fată bă
trână, cotânganul; adu-ml o lecă de 
per de al lui și o chiotbre dela că
mașa lui cea de sărbători, i-om des
cânta, ți-oiti da ceva de aiumat și 
i-a trece!11

Și tot așa era la lelea Sânzâiana, 
de dimineța pănă sera, veniau și 
mergeau muierile ca la mbră, și nici 
una nu eșia nemângăiată, nici una 
nu se întorcea acasă fără nădejde, 
der nici una nu-i călca casa cu mâna 
golă, astfel că ea, deși nici găină 

n’avea la casă, der nu ’i se ciuntă 
făina și smântână, laptele și urda și 
cașul, și câte și mai câte, tot pen
tru povețe bune, pentru sfaturi înțe
lepte, pentru descântecele de tot felul 
și pentru buruiene adunate din Ifiiua- 
crucii.

Așa trăia lelea Sânzâiana, mai 
cinstită, mai căutată și mai pe odihnă 
decât un popă. Rar o vedeai la lu
cru, mai numai când făcea cțilele 
popii pentru casă, altcum tot p’acasă 
făcând de mâncare pentru ea și pen
tru copilă, torcând înti’un caier, ierna 
de cânepă și vara de lână, ori îm
pungând într’o cusătură. Der avea 
cele de lipsă pentru traiu, nime n’o 
vedea pe la vecini după împrumut, 
nicl-odată nu ’i se ciuntă făina, lem
nele și de dulcele. Vestea îi merse 
pănă ’n cale de trei cțile, giur îm- 
pregiur și era tot mai căutată și tot 
cu mai mare încredere alerga lumea 
la ea, mai cu semă muierile.

Der trecând din vreme, crescea 
și Susănica, ca din apă, ba se făcu 
Susană întregă, lucra tot lucrul și I 

juca ’n tot jocul. Apoi, cum era Su- 
sana lelii Sânzâiana celei fermeca- 
tore, cum era frumbsă și drăcbsă, o 
jucau tot feciori aleși, de-o parte că 
le era dragă, er de altă parte că se 
temeau, se nu se supere lelea Sân
zâiană, asupra lor, căci precum scia 
multe farmece de bine, tot așa pbte 
că scia și fermece de cele rele, cari 
schimosesc pe om, îi trag gura la 
urechiă, ori îl portă nebun pe cele 
delurl.

*

P’acele vremi în Corabiă cel 
mai mare gazdă era Onu lui Afrim, 
un bogat sgârcit și avea numai un 
fecior, pe Pavel. Când s’apucă Pavel 
holteiaș, atunci s’apucă și Susana 
fec.ioriță. Și se întâlniau ei, ca ti
nerii, mai la o clacă, mai la șecjă- 
tore, mai la joc, și glumiau și jucau, 
pănă odată Pavel simte nu sciu ce, 
ca un fior plăcut, trecându-i prin 
inimă. Și din rninuta aceea numai 
pe Susana o juca în tot jocul, numai 
lângă ea se așeeja în șecjfitbre, și, 

când îl trimetea tată-so după omeni 
la lucru, mai întâiu pe la ea abătea: 
„Tu, Susană, o efis tata, că poți veni 
mâne la noi la sapă, secere?11 ori 
ce lucru era. Er Susana nicl-odată 
nu cjicea, că nu pbte, de aceea ea, 
de primăvera pănă tbmna, mai mult 
mânca dintf'un blid cu Pavel, decât 
cu mă-sa, că într’o brazdă cu el și 
lucra.

Lui Onu ’i plăcea de Susana se o 
aibă în brazda, că săpa ca orl-ce 
bărbat, er la secere nu o întrecea 
nici o femeiă. Apoi cât era (fiulița 
nu-i mai sta gura ’n loc, tot cânta; 
în veci n’o vedea-i supărată, lucra 
dela inimă și cânta dela inimă; din 
asta pricină lui badea Onu îi plăcea 
de Susana, er fiind și frumbsă, Pa
vel numai nu se omora de dragul ei.

Așa trecură vre-o patru ani de-a 
rândul, că feciorii noștri cu 15 ani 
se învață a lucra și a juca, er fetele 
cu 13—1.4 sciu tot lucrul și tot jo
cul și tbte horile.

Prin sat se vorbia mult despre 
acești doi tineri. Unii cjiceau una, 
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menul și cu privire la celelalte obiecte de 
învSțăment. Socotind neajunsurile, cu oarl 
s’a luptat învățătorul și mai ales, că șoola 
în urma permutării fostului învățător a ră
mas închisă mai un an de dile, resultatul 
obținut în împrejurările de față a fost în- 
oât-va mulțămitor. Pe auul viitor, când 
împrejurările vor fi normale, sperăm un 
esamen cu un resultat și mai bun.

Cel mai slab esamen s’a dat în co
muna Drinova în 29 MaiO. Aici numărul 
pruncilor obligați a. cerceta școla nu-i mai 
mare oa 20, fiind Drinova o comună oon- 
stătătdre din vr’o 50 de numere. Ca învă
țător a funcționat d-1 Georgs Răbagia, pre
parând absolut de Caransebeș, care func- 
tioneză în sus amintita comună de pe la 
1891 și ca preot. N’am aflat nim’o bun. 
Nu mi-am putut suprima indignarea și su
părarea, văcjend atâta nepăsare și negli- 
gențâ din partea unui om tiner. Eu m’am 
așteptat la alt resu‘tat dela d-1 Răbăgia, 
fiindu-i date tote condițiunile, favorabile 
unui esamen bun, cler m’am înșelat. Decă 
nu i-a fost frică de organele sale superiors, 
să se temă cel puțin de mustrarea con- 
sciinței și de Dumnezeu, la tronul oăruia 
îl vor pîrâ sufletele micuților nevinovațl, 
cari n’au fost împărtășiți măcar încât-va 
de biuefăeătorele rade ale culturii, fără de 
cari acjl nici un popor nu mai pote trăi. 
Vină-țl în fire, cinstite părinte, și te vei 
convinge, că nu esistă fericire mai înaltă, 
decât în muncă, în împlinirea totdeuna a 
datorinței și în liniștea consciinții. Ce-ai 
negligiat, nu întrelăsa a pune la loo si 
atunci vei fi binemeritat de națiune. Așa 
să fiă. X.

Monument pentru archidncele Al
brecht. In amintirea răposatului archiduce 
Albrecht, care lăudase atât de mult vitejia 
ostașilor români în lupta dela Custozza, se 
va ridica un monument la Viena, înaintea 
palatului împărătesc. Monumentul va trebui 
se fiă gata în 1898, când Maj"states Sa 
îșl va serba jubileul de 50 de ani, de când 
e domnitor. Fondul pentru ridicarea monu
mentului este acum de 150,000 fi. Fiind-că 
la acest fond au contribuit și oficeni hon- 
vedilor ungurescl, Ungurii ar fi poftit să 
se ridice monumentul bună-oră la Buda
pesta, der de astă-dată nu li-se va împlini 
pofta.

—o—
Generalul Tiirr cunoscut din vremile 

emigrației ungurescl, a sosit în Paris, ve
nind din România.

—o —
Un episcop speculant. E vorba de 

episcopul reformat din Clușiu Szâsz Domo- 
kos, pe care mai anii trecuțl foile ungu
rescl îl ridicau în slavă pentru „patriotis- 
mul“ lui. Acum însă s’au isprăvit cu lau

dele. Pare că ar fi chiar farmec, căci toc
mai despre aceia, pe cari foile ungurescl 
îi numeso mai mari patrioțl și-i laudă mai 
mult, se adeveresoe la urmă de-atâtea-orl, 
că sunt nisce simpli speoulanți. Acum e la 
ordinea dilei : cum sm 4'3> °hiar un epis
cop de-al lor, Szâsz Domokos, despre care 
mai mulțl credincioși ai lui publică prin 
foile ungurescl un apel, în care se spun 
minuni de ceea ce a făcut acest episcop 
cu avarile biserioelor din diecesa lui. Prin 
amenințări și pedepse disciplinare în con
tra preoților a silit comunele bisericescl 
din diecesă să dea toți banii pe mâna lui. 
Cu aoeștl bani episoopul a juoat la burse 
fără soirea și învoirea proprietarilor, oum- 
păra hârtii de volore, pe cari le schimba 
și preschimba după plac, ba ÎDtr’un rend 
hârtiile de valore, cari erau proprietatea 
bisenceor, le-a pus zălog și a luat pe basa 
lor un împrumut de nn milion fioreni. Mai 
târcjiu a inoeput apoi ou grosul să jdee la 
bursă, punând în joc tdtă averea în bani a 
diecesei, în sumă de vre-o trei milione și 
jumătate florenl. Că ce-a perdut și cea 
câștigat nimenea nu soie, deore-ce episco
pul a tăcut speculația fără control și pe 
numele său, așa că astăzi nimenea nu pote 
sci, care este averea diecesei și care a epis
copului. Preoților și învățătorilor li-a luat 

.nu numai o parte din venitul după moșia 
lor propriă, ci chiar și din ajutorul, pe 
care-1 primesc ei dela stat, li-se subtrage 
in fiă-care an cel puțin jumătate sub dife
rite titule. Acestea și alte plângeri de felul 
acestora se aduc în apelul amintit. Acum 
în 6 Iulie se va țină în Clușiu adunarea 
anuală a dieoei, în care credincioșii vor lua 
posițiă față cu aceste speculațiunl ale epis
copului. Sa prevede, că va fi un scandal 
mare.

— o—
Co.ui îșî petrec Ungurii în temnița 

Vațului. Cetitorii noștri îșl vor aduce a- 
minte, ce măsuri aspre se luaseră față eu 
robii închisorei de stat din Vaț, pe cât 
timp erau acolo arestanții politici români. 
Acum însă, fiind-că în închisore se află tot 
cam domnișori unguri și Jidani, oondam- 
națl pentru dueluri, lucrurile merg altfel. 
Dovadă în privința acesta ne este o scri- 
sbre, pe care unul dintre robii maghiari, cu 
numele Barabâs Albert, o publică în „Ma- 
gyarorszâg“. El cfiCTe acdstă scrisore, că 
robii din închisorea de st6t dela Vaț o 
mână acum cât se pote de bine, au odăi 
curate și destul de frumose, traiul e eftin, 
căci cu 30 fi. la luna capătă dejun, prâncj 
și cină forte bună. Tdtă diua arestanții, 
decă vrea, pot petrece împreună seu în 
odăile lor, seu în ambit, seu în foișor. In 
grădină pot să se preamble 2 ore. visite 
pot primi și înainte și după amed.1, pot 
fuma, pot juoa cărți; vin pot să-și aducă 
în fiă-care di câte-un litru de personă, — 
adeoă'așa stă scris în regulament, dâr de 
adus îșl vor fi aducând ei cât vreu. Cu un 

ouvânt, Ungurii [și în temniță duo lumea 
albă. Acum de curând a fost în temnița din 
Vaț și oorifeul ungur Ugron Gâbor, osîndit 
la 3 dile pentru duel.

—o—
Un bărbat cu doue neveste. Poliția 

din Râkos-Palota a arestat rjilele acestea 
pe locuitorul Martin Hlavaoska, aousat pen
tru bigamiă. El s’a căsătorit din 1876 cu o 
fată tînără, după legea reformată. După-ce 
au trăit cât-va t mp la olaltă, într’o buDă 
diminâță nevasta l’a părăsit, fără a-i dice 
măcar un cuvânt de rămas bun. Hlavacska 
a așteptat 3 aol, der văcjend, că nevasta 
lui nu se mai ivesce de nicăiri, în 1885 
s’a căsătorit din nou ou o altă femeiă, cu 
care a trăit în fericire pănă Merourea tre
cută, având și trei copii. Acum înse, după 
11 ani, etă că se ivesce pe neașteptate ne
vasta lui cea dintâiii, pretinc}eudu-șl drep
turile de soția legitimă. După ce a aflat 
însă, că bărbatul său s’a căsătorit a doua- 
oră fără soirea și învoirea ei, l’a arătat la 
polițiă, care numai deoât a și arestat pe 
Hlavacska. Se dice, Hlavaoska este un băr
bat cu bun nume și se bucură altfel de 
mare cinste în orașul său, dâr ce folos, că 
cu două neveste de-odată nu se pote 
ferici.

' o—-
Concurs. Camera comercială din Bra

șov publică concurs pentru ocuparea a 
două stipendii de câte 300 fl. v. a. pentru 
tineri meseriași, cari doresc a se perfec
ționa în specialitatea lor de meseriă în 
străinătate, Petițiunile provăcjute cu timbru 
de 50 cr. sunt a se adresa la camera oomer- 
oială din loc. Terminul este pănă în 15 
August n. o. la 12 ore din <ji- După aceste 
stipendii pot concura numai acei tineri, 
cari se țin de oeroul camerei comerciale 
din Brașov, adecă aceia, cari sunt născuțl 
său locuesc în comitatele: Brașovului, Ter- 
navei mari, a Sibiiului și a Făgărașului. 
In petițiunl trebue induse precis : Numele, 
loouința, starea familiară, ramul de indus- 
trift, care și l’a ales respectivul concurent, 
atestat despre cunosoința limbilor, atestat 
de botez și despre ocupațiunea sa pănă 
acum. Preferiți sunt acei tineri, cari voesc 
a se perfeoționa în industria chemică ca 
de es. fabricarea de săpun, lumini, oțet, 
colori, albestrelă, și fabricarea de bere eto.

—o—
Trăsnet într’un cimitir. Din Berlin 

se scrie, oă Marța trecută a fost acolo o 
pare furtună, cu care ocasiune un trăsnet 
s’a descărcat într’un cimiter, omorînd trei 
omeni, er pe cinei i-a rănit greu. Bagsemă 
toornai atunci va fi fost adunată lumea la 
vre-o îmormentare.

—o —

0 nouă bolă a acaților. După cum se 
scrie de pe câmpia Ungariei, în ținutul 
Hajdu-Bbszormâny, acații (salcâmii) sunt 
atacați în măsură forte mare de nisce in

secte pericnlose: Lecanium Robiniarum 
Dougl, cari pustieso total acații. Pănă acum 
nu s’a luat Did o măsură pentru stirpirea 
acestor insecte, oarl pentru aoațl sunt 
ceea ce este filoxera pentru vii.

—o—
Logodna. Domnișora Cornelia Pană 

fiica marelui proprietar Petru Pană din 
Viziru (lângă Brăila) s’a logodit cu d-1 Ion 
Pâslă din Buouresd. Sincerele nostre feli
citări tinerilor logodiți.

—o—
Literare. Direcțiunea reg, un. a regiei 

tutunului publică ooncurs pentru liferarea 
de cleiti, scrobălă, uleiîi de uns, cercuri 
pentru butoie din lemn de alun etc. Infor
mații mai detailate pot căpăta la camera 
oomeroială din Brașov.

— o —
Logodnă Ni-se comunică: Gentila 

d-ra Lucreția Popea, fiica d-lui Neagoe I. 
Popea, mare proprietar în Satulung (Săcele) 
s’a logodit dilele acestea cu d-l Ion Mun- 
ieanu din Buzău. — Adresăm sincere urări 
de fericire tinerei părechl.

—o—
Convocări: Adunarea despărțămân

tului III (Făgăraș) al Asociațiunei transil
vane e convocată pe 12 Iulie n. în Porum- 
bacul inferior. — Adunarea despărț. XVI. 
(SSlăgean-Chioran) e convocată pe 2 Au
gust n. în Odorheiu (Szamos-Udvarhely). 
— Deodată 'cu acesta se va ținea și adu
narea Reuniunei fem. rom. selăgene. — Adu
narea gen. a învățătorilor rom. silăgeni e 
convocată pe 6 Iulie n. în Berseul de sus 
(Felsb-Berekszo).

La tote aceste adunări Românii sunt 
invitați să ia parte în număr cât mai mare.

Convocare»
Ne luăm voiă a invita pe toți membrii 

despărțământului, precum și pe toți aceia 
cărora le zace la inimă înaintarea cultu
rală a poporului român la Adunarea ge
nerală a despărțământului XXXII (Diclo- 
Sân-Mărtin) al Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
român, ce se va ține Duminecă la 19 Iulie 
n. c. în comuna Iernut (Radnoth) cu ur
mătorul program:

1) Deschiderea adunării; 2) Raport 
general despre activitatea comitetului în 
restimpul dela ultima adunare generală; 
3) Raportul cassarului; 4) DisertațiunI, (cari 
vor fi a-se comunica pesidiului cu 3 clile 
mai înainte); 5) Eventuale propuneri; 6) în
chiderea adunării.

Din ședința comitetului despărțămân
tului XXXII al Asociațiunii, ținută în 1 
Iulie st. n. 1896.

Vasile Zelian, Simeon Caluțiu,
diretor. secretar.

alții alta, ca omenii, der într’o vorbă 
toți erau, că adecă lelea Sânzâiana 
a dat mătrăgună la Pavelu Onului, 
de numai pe Susana ei o juca, nu
mai pe ea o vedea; ba babele mai 
cjiceau și aceea, că Sânzâiana a or
bit și pe bocbtanul Onu, de o ține 
în brazda lui și la casa lui, 'și la 
blidul lui.

Ce-i drept îi drept, că adecă 
în timpul din urmă era Susana tot 
cam pe la Onul, și când nu avea 
lucrători la câmp. Că la o gazdă 
mare cât este de lucru? Mai de cer
nut grâu ori făină, mai de lucrat la 
cânepă și lână, mai de văruit și câte 
și mai câte. Când era timpul țesu
tului , Susana era cu săptămânile 
de-a lungul în casa Onului, așa, că 
ea scia pe la el tot ce este și unde 
este.

Dm aceste pricine și ea nu se 
putea nici gândi, că doră Pavel, după 
ce a scăpa de cătane, n’a lua-o pe 
ea; tot așa gândia și lelea Sânzâ
iana, și-i părea bine când se gândia, 
că va fi cuscră cu bocotanul Onul.

Der veni vremea „numerușului“.
Pe Onul îl sfătui popa Ursu și 

primarul satului se facă rugări pen
tru Pavel, că va scăpa, că-i singur 
la părinți. Der rugările acelea, lă- 
crămățiile, cum le dice poporul, nu 
se fac de pomană, er Onul era om 
scump și se gândia: de ce să chel- 
tuesc? da de nu l’or lua! Ba după 
ce vădii, că Pavel e orb de dragoste 
pentru Susana, se gândia, că ar fi 
chiar bine de l’ar lua Neamțul la re
gulă, ddr va uita pe serântâca aceea, 
că ori cum, bine că-i frumdsă și har
nică, da-i fata nimănui, nimeni nu 
scie de unde e și cine i-a fost tată? 
Er el e dintre dmenl!

Așa trecu di după db lăcrămății 
nu făcu, er când colo — pe Pavel 
îl iau cătană. Acum se puse pe gân
duri badea Onu, der era târdiu. că 
pe Pavel îl duseră frumușel la re
giment, de unde scia, că doi-spre- 
dece ani nu scapă, ba de-a fi o 
bătaiă, lesne se pbte întâmpla se 
nu-și mai vadă satul. înainte de 
plecare înse, îi spuse Susana așa: 

„Nu te teme, Pavele, că tu mult nu-i 
cătuni; me pun cu mama și facem 
mătănii pe o cupă de grâu pentru 
tine, ca se te scap9 Dumnedeu de 
urgisita cea de cătuniă“. Er Pavel 
dise așa: „Susănică dragă, decă fa
ceți voi ceva, ca se scap din cătu- 
niă, atunci să scii, că de bună semă, 
cum ajung acasă, ne luăm ; așa se-mi 
ajute Dumnedeu!“

Și Pavel s’a dus cătană, er ba
dea Onu cu lelea Mărina, cu muierea 
lui, rămaseră fără fecior, fără ajutor. 
Susana și mă-sa Sânzâiana rămaseră 
mai întristate, der cu nădejdea, că 
în scurtă vreme l’or pute scote. Pu- 
su-s’a badea Onu și a vendut doi boi 
și s’a dus cu banii la oraș, înfun
dând pe cei corporali și sergenți cu 
bani și beutură, der aceia ce puteau 
face? Atâta că lui Pavel îi da pace, 
nu-1 mai puneau la tot lucrul; unde 
puteau, îl cruțau, der se-1 lase acasă 
— nu sta în puterea lor. Lelea Sân
zâiana însă cu Susana ei nu se mai 
arătau prin sat; cine le călca casa, 
le afla tot făcând mătănii, pe tot 

firul de grâu câte-o mătaniă și tot 
dicend rugăciunile. De tomna pănă 
lângă Pasci tot făcură la mătănii, 
er când fu cupa de grâu totă mu
tată dintr’o 6iă întPalta, cum făcuse 
mătănii pe tot firul de grâu, atunci 
le erau genunchii și nodurile de
getelor tote carne viiă, der și vestea 
veni în sat, că Pavelu Onului vine 
dela bate.

Și nu era glumă ceea ce se 
audia. In Joia Pascilor sosi Pavelu 
Onului acasă și spuse că-i slobcdit 
de tot, fiind-că dela Boboteză tot în 
spital a stat cu un picior și acum 
l’au trimis acasă se se vindece, că 
doftorii cei cătunescl nu-1 pot vin
deca. Bucuria lui badea Onu fu mare 
că-i sosesce feciorul chiar pe la vre
mea cea mai potrivită, când e de 
eșit cu plugul. Bucuria Jelii Mărina 
însă era mare, că a scăpat puiul 
mamii atât de ușor; der mai tare 
se bucura Susana cu măsa, că nu 
le au fost mătăniile de-a geaba, că 
a sosit Pavel se mai aibă și ea dile 
bune, d'10 de veseliă, că destul a
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Nou abonament
la

Cu 1 Iulie 1896 st. v.
se deschide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului»
Pentru Austro-Ungaria:

pe VLin. a,aa. ................................. 12 fl-
pe șese lixxi.î ................................. 6 fi.
pe trei lixul ................................. 3 fi-

Pentru România și străinătate:

pe vlxl an.
pe șese lună 
pe trei lum

40 franci
20
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an .......................................... 2 fi.
pe șese luni ................................  . I fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................ 8 franci
pe șese luni .... 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Mec r olog'.
Sarafola, 18 (30) Iunie.

On. D-n Redaotor! Ou inima îndure
rată vin a Vă împărtăși, că Dr. Georgiu 
Roșea, iubitul nostru medic, din Sarafola, 
nu mai este între cei vii. In urma unui 
atac de apoplexia, Duminecă, în 16 (20) 
Iunie o. ârele 4 p. m. a adormit în Dom
nul, lăsând în adâncă durere pe nemân- 
găiata sa soțiă cu trei fetițe minorene, nu- 
mărdse rudenii, amici și cunosouțl.

Era înoă în florea vieții de 40 ani, 
un bărbat zelos și plin de speranțe, gata 
spre ajutorul tuturor, cari cereau ajutorul 
lui, blând, bun și stăruitor, consciențios 
în ohiămarea-’i medicală, dela care atât 
familia, neamurile, națiunea, numai bune 
fapte pută aștepta.

Imormentarea s’a săvârșit Marți, în 
18 (30) Iunie cu rară pompă, fiind de față 
forte număros public atât din loc, cât și 
din comunele vecine. Serviciul funebral 
’l-a îndeplinit: părintele veteran Simion 
Andron, din loo, însoțit de d-1 Suetoniu 
Petrovioiii, din Sân-miclăușul-mare, Hălmă- 
gian și Negru din Igris, Partenie din Sân- 
Petru sârb., Telesou din Cenadul sârb., 
WJ. Weselinovits, adm. parochial în loo, er 
cântările le-au esecutat cu precisiune d-nii 
învățători: Boerescu din Igriș, Minișan din 
Sân-miclăuș, Bozian din Cenad, Arsioiii 
din Igriș, Ioan Filip și Andron cu elevii 

săi din loc, acompaniațl de d-1 drd. Fr. 
Stoicanescu, I. Cordoș și N. Olariu din 
Sânmiclăuș, Georgiu Ioanesou din Igriș, 
Filip Belințan, Fr. Roșu, Georgiu Mateifi, 
Ilie Miloș, și St. Peoican din loc, apoi și 
d-1 MihaiQ Pârvu, înv. din Șepreuș. Cu
vântarea funebrală a ținut’o părintele V. 
Negru din Igriș, cu succes.

Era un public imposant ce forma 
conductul funebral, ca și care nu s’a mai 
văcjut în Sarafola, fiind de față, pe lângă 
popor, mulțime de inteligență de prin oo- 
munele veoine, care numai din curată iu
bire și stimă față de neuitatul nostru me
dic n’au slăbit să-i de-a ultimul tribut de 
reounoscință petrecându’l^la locul de eternă 
odihnă.

Depunând o lacrimă de durere pe 
mormântul lui, sâ-i cerem dela Dumnecjeu 
ertarea păoatelor și sălășluirea sufletului 
lui cu drepții, er familiei rămase în doliu 
să-i trimită duhul său mâDgăitor.

A. P.
*

Subscrișii în numele lor și al ru
deniilor, cu profundă durere aduc la 
cunoscința amicilor și cunoscuților, că 
prea iubitul lor fiu și frate, unchiîl, cum
nat, văr, și nepot: Dr. Liciniu P. Pop, 
preot gr. cat. și profosor la fa culta teo
logică gr. cat. din Blașiu, a adormit în 
Domnul astăcjl în 2 Iulie 7 ore săra n. c. 
după un morb împreunat cu grele sufe
rințe, împărtășit cu SS. Saramente ale pe
nitenței, eucharistiei și ungerei de pe urmă, 
în etate de 25 ani.

Rămășițele pămentescl ale scumpului 
defunct se vor depune Sâmbătă în 4 Iulie 
d. c. la 4 ore d. a. in cimiterul comunal 
din M.-Uiora spre odihuă pănă la fiiua în
viere!.

Veclnioa lui amintire!
Mureș-Uidra, 2 Iulie 1896.
Ben. Pop și Ana ca părinți; Horten

sia, Flavius, Virgil, Silvia, Ovidiu și Sep- 
timius, ca frați și numărose rudenii.

O crimă în Paris.
Sâmbătă în 27 Iunie locuitorii stra- 

dei Saint-Maur din Paris a fost emoțio
nați prin descoperirea unei crime. Un bă- 
oan din aoâstă stradă, a lovit pe soția sa 
c’un castron în cap, și pentru a disimula 
crima, a asouns corpul victimei în dosul 
prăvăliei. Portarul casei unde locuia bă
canul, a fost cel dintâifi, oare a denunțat 
faptul. El s’a presentat la oomisarul de 
polițiă din cuartir, spuind, oă de oâte-va 
fiile soția băcanului nu se vede, și crede, 
că păte i-s’a întâmplat ceva, pote să fiă 
chiar omorită. Portarul și-a basat bănuela 
sa pe următorul fapt: Viața ce o ducea 
părechea Besnard, nu era dintre cele mai 
bune. Soția lui era în vârstă de 66 de ani 

cu 20 de ad mai în etate ca bărbatul. 
Ea era forte gelosă, din care causă aveau 
scene, oare da multe-orl ajungeau la bă- 
taiă. De câte-orl lovea pe bărbatul ei avea 
obiceiul de-a striga „Ajutor, căol mă 
omdră!“ Joi săra la 10 ore și ’/2 spune 
portarul, că ar fi fost deșteptat de o nâuă 
oertă și sgomot, ce era la băcan, că ar fi 
aucjit din nou strigând pe soția băcanu
lui mă omâră ajutor! apoi sgomotul unei 
farfurii sparte. După acestea se făcu li- 
nisce. Portăreasa spuse bărbatului său, că 
ar fi văcjut’o în seara aceea, pe d-na Bes
nard forte furiâsă, declarâud, oă voesce 
să omdre pe bărbat. Locuința partioulară 
a soților Besnard era la primul etagiu și 
erau forțat de a trece prin fața locuinței 
portarului. Câte-va momente după scena 
de mai sus, portarul n’-a aufiit, decât pa
sul lui Besnard, oare se uroa siDgur. Di- 
minâța când să sooborî pe soară, a fost 
întrebat de portar, unde e soția sa, și ar 
fi răspuns, oă ea a rămas în odaia sa, 
fiind puțin indispusă. Acesta a deșteptat 
bănuelile portarului, care a trimes pe oi- 
ne-va în prăvălie, să vadă decă d-na Bes
nard e acolo. Aucjend, că lipsesce, s’a dus 
la comisariat.

Comisarul de polițiă împreună cu se- 
oretarul său, s’a dus la locul indicat, unde 
a găsit pe Besnard, ocupat cu o olieniă.
— Ce poftiți ? întrebă băcanul pe magis
trat. Doreso să vorbesc ou D-na Besnard. 
Soția mea a eșit, trebue să vie numai 
deoât. — Fdrte bine voi aștepta. Și se 
așetjâ pe un scaun Acestă purtare înfri
coșa pe băcan, și îl făcu să se deoidă a 
întreba pe domn de motivul visitei sale.
— Sunt comisar de polițiă, al Cartierului.
— Ce voițl cu soția mea? borborosi el.
— Am aflat, că a dispărut, răspunse 
magistratul. Trebue se o găsesc mortă 
ori viă.

Besnard devenea din ce în ce mai 
încuroat, și o’un ton plângător spuse, că 
femeia sa este silită de-a sta in casă fiind 
bolnavă. — Mințițl D-le, îi fiise brusc co
misarul, fiți franc, și spuuețl adevărul, 
unde e soția D-vostră, că astfel fac per- 
ohisițiă.

Acest cuvânt de perchisițiă făcuse 
efectul unui duș de apă rece. — O! nu
mai perchisițiă nu, se ruga băcanul. Ea 
este în odaia cealaltă în dosul prăvăliei,
— este mortă.

Comisarul de polițiă întră în odaia 
indicată, și găsi într’un colț o grămădeală 
de lădl, die și fel de fel de lucruri. Bes
nard arătă că cadavrul se află în dosul lă- 
dilor. T6te lucrurile au fost date la o parte, 
și un tablou lugubru împresionă pe asis
tenți. Rădimat de părete, și în picidre era 
pus cadavrul D-nei Besnard. Piciorele ne
norocitei erau proptite cu o ladă de lemn. 
Nenorocita femeiă avea la crescetul ca
pului o rană largă și adâncă... Părul și 

fața îi erau acoperite de sânge închegat 
Corpul începuse deja a să discompune. Po
lițaiul începu îndată interogatoriul omorî- 
torului.

Etă, după spusele lui Besnard, împre
jurările în cari a omorît pe soția sa: Joia 
trecută sera s’a iscat o certă între mine și 
soția mea. Rugând’o să înceteze cu înjură
turile, ea luă un pahar și mi-1 aruncă în 
cap. M’a lovit în frunte, de unde îmi cur
gea sânge (ceea ce era adevărat, căci rana 
încă nu era vindecată). Deja de diminâța 
m’a lovit cu piciorul, așa că am fost silit 
de a mă duce la farmacist (apotecar) pen
tru a mi se bandagia piciorul. Vă asigur, 
că nici odată nu aș fi dat o palmă soției 
mele decă nu aș fi vădut curgându-ml sânge. 
Am fost apucat de un acces de furiă gro
zav și luând castronul (blidul) ce era pe 
masă ’i l’am spart în cap. Dânsa imediat 
a cădut jos. Când ’mi-am revenit în sâm- 
țirl, era prea târdiu, cu totă dorința ce aș 
fi avut, să-i ajut, nu mi-a succes întru ni
mic, căci după câte-va minute muri.

Am lăsat cadavrul acolo, m’am urcat 
în odaie unde am petrecut o nopte înfri
coșată. Dimineța cea dintâiu grije am avut’o 
de a ascunde cadavrul, astfel după cum 
l’ațl găsit. De o sută de ori pe fii aș fi 
voit să viu la comisariat, însă curagiul mi-a 
lipsit. Mi-am omorît soția într’un moment 
de nebuniă. Vă asigur însă, că nicl-odată 
nu aș fi crefiut, că voiu pute comite un 
astfel de fapt, cu atât mai puțin, de a fi 
premeditat crima, ceea ce regret din suflet. 
Mai târdiu veni procurorul republicii, și 
judele de instrucție și au procedat la cer
cetarea crimei din care însă ar reieși con
trarul istorisirilor lui Besnard. Magistrații 
nu cred, că victima să fi fost omorîtă, cu 
castronul, mai iute cred, că cu un ciocan 
său cu o sticlă de mujdar, pe care s’au 
găsit vre-o câteva picături de sânge. Să 
crede, că Besnard, avea intenția de a trans
porta cadavrul la o proprietate a lui, ce-o 
avea la țâră. întrebat fiind în privința 
acesta n’a voit se dea nici o esplicare. Omo- 
rîtorul a fost închis, și cadavrul transpor
tat la morgă. Ddmna Besnard era în vârstă 
de 66 ani văduvă de 2 ori, și mamă a trei 
copii, cari sunt fiă-care la casa lui.

Vecinii au fost întrebați pentru a se 
da lămuriri asupra lui Besnard. Era cel 
mai bun om de pe lume, — ni-se răs
punse, — să purta bine cu clienții, și era 
stimat de totă lumea. Locuitorii cuartirului 
îl plângeau, că are o femeiă ca o scorpiă. 
Damele cuartirului renunțase de a mai 
merge la băcăniă, căci domna Besnard le 
primea forte rău, și nu se rușina de a le 
dice, că D-nele veneau numai pentru băr
batul ei, să târguiască. Ea făcuse din soțul 
ei un adevărat martir. Besnard a suferit 
destul, și se crede din causa acâsta, că de 
sigur va fi achitat de jurați.

ajunat și s’a rugat pănă a fost el 
dus. Dâr lucrul naibii! Pavel, cel ce 
sosise nu mai era cel ce se dusese, 
nu mai -ținea așa mult la Susana, 
nu mai credea că mătăniile și ru
găciunile ei l’au adus, ci credea ceea 
ce-i spusese corporalul, că adecă el 
a făcut de l’au slobozit, el a pus 
vorbă la doftori și l’a domnul căpi
tan ; de astă părere era și badea 
Onul, care numai nu-și smulgea un
ghiile, că a vândut o părechiă de 
boi și toți banii i-a prăpădit în oraș 
cu șargele, de și-a scăpat feciorul 
din cătane. Satul tot soia, că Susana 
cu măsa au făcut mătănii pe o cupă 
de grâu se scape pe Pavel de că
tane, der și aceea scia, că Onul tot 
din aceea pricină a vândut o pă
rechiă de boi de cei scumpi. Acum 
badea Onul, ca om sgârcit și reu de 
pagubă ce era, tot cu cei doi boi 
visa. Er în sărbătorile Pascilor spuse 
oarzin lui Pavel: me copile, de că
tane te-am scăpat cu mare necas, 
der doi boi s’au dus ca se te pot 
scăpa; acum, după ce ti-i întrăma, 

vefil de te însâră, nu-mi pasă pe 
cine-i lua, der baremi doi boi în lo
cul celor ce i-am vândut se-ml aducă, 
că-i reu numai cu 4 boi la ogor, în 
șesă merge mai bine și mai cu spor, 
der acum noi n’avem decât patru.

— Der ce o se fiică Susana, și 
măsa?“ întrebă lelea Mărină.

— „ Aceea-i treba lor, ce-or fiice, 
ele nu-s de casa ndstră, că nici le 
scie nime de unde-s, nici cine s? Cea 
betrână-i o vrăjitdre hameșă, ce tră- 
esce din minciuni, er cea tineră-i o 
javră, ce s’ar pune cu puterea ’n bi
nele meu; de ar avea baremi doi 
boi, n’aș mai cjice ba, der așa — nu 
se pâte, și pace și sănetate.

Pavel asculta. Vorbele tătâneseu 
i-se păreau tare vorbe cu minte, că 
Pavel era în multe forme ca tăiat 
din tatăl-seu, mai cu semă când era 
vorba de avere, fiicea ca și tată-so: 
„Ce-i al meu, e al meu, ce-i al al
tuia încă se fiă al meu!“ Reu îi 
păre, că Susana nu are baremi doi 
boi, se o p6tă lua, că ori cum, da-i 
era dragă, dragă ca sufletul și-l durea 

inima când își aducea aminte cât de 
drag îi era și ei de el. Der tată-s'o 
nu-i da doue cu dâue: Se căutăm 
o fată de starea ncîstră, care se scie 
prețui averea, că Susana nu-i de noi, 
e calică, adusă de apă, măsa-i o stri- 
goie și apoi crefil că Susana de dra
gul teu a venit la noi? Nu, ea a 
venit se capete plată pentru lucru 
și mâncare ’n gură, că acasă ’i se 
lungeau urechile de fâme. De dra
gul teu nici un vas la măta n’a spă
lat; ei îi este tot un drac, lucră la 
mine ori la altul, numai plată se 
capete; apoi cât e fiiulița de mare 
nu-i mai stă gura ’n loc, tot horesce 
ca o nebună. Am aufiit’o horind 
câte ’n lume și’n sore; ba me chiar 
batjocorea în hore, nu sciu cum focu 
s’o ardă fiicea la secere, că:

Țiue Domne diua lungă
La gazda nost să-i ajungă!

Cu aceea horă numai bătea șaua, 
unde fiiceam ca 8§ 86 pbrte seceră- 
târele, ca minteni e seră. Nu-i vorbă 
i-ar plăcea binele nostru, casa nâs- 

tră, și de dragul lor cțice că te-i 
place; der se fii un calic ca ea, nici 
nu s’ar uita la tine. Der Dumnecjeu 
așa a lăsat: Bogațî cu bogațî, calici 
cu calici! Tu-țl caută una de sema 
ta, cum e Ana contrașului, Flârea 
primarului, Todosia curatorului, ori 
altă fată, pe cine-i vrea, numai ea 
una nu, că nu-i de noi, nu-i din 
neam și n’are numai ce-i pe ea; și-a 
afla și ea un venit pe apă ca șiea!“

Așa povățuia bocotanul Onul 
pe Pavelul lui, er el își gândia: 
Bine fiice tata!

A doua fii de Pasci era horă 
mare înaintea bisericii. Tot satul 
era adunat acolo, tinerii jucau, băeții 
ciocneau oue, er bătrânii și cei în- 
surațl se uitau la joc. Pavel încă se 
trase pănă acolo, der nu întră în 
joc, îl durea piciorul. Se așefiă pe 
un bolovan mare și se uita la joc. 
Susana încă era acolo, se puse lângă 
el și povesti cu el, der nu mult, că 
un flăcău o chiamâ la joc. Ea vru 
se se retragă, der Pavel îi fiise:
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SC1R1 ULTIME.
Budapesta. 3 Iulie. După pro

grama pentru deschiderea Porțiilor 
de fer, Majestatea Sa monarchul 
nostru va sosi în 27 Septemvre la 
Orșova- Vor fi invitate la serbare 
cele șese puteri semnatare ale trac
tatului de Berlin. Au fost invitate 
și statele vecine, România, Serbia 
și Bulgaria, a căror domnitori au 
promis, că vor lua parte în perstină 
la festivitate.

Bucureștii 3 Iulie. Regele și Re
gina vor pleca, precum se anunță, 
la Ragaz (Elveția) în c|iua de 4 (16) 
Iulie a. a. In cursul septemânei vii- 
tbre Regele Carol va face mai multe 
escursiuni și inspecții pe domeniul 
Cortinei din munții Sinaei. Majes
tatea Sa va merge la Bușteni, la 
Omul, la Litivoib, la Azuga și va 
visita marile esploatații din creerii 
munților.

Atena 3 Iulie. In satul Karda- 
nos, care e situat între munți și are 
numai doue intrări prin strîmtori, 
insurgenții cretenl au încunjurat și 
închis 1600 de soldați turci și 2000 
de locuitori turci. Ostășimea, care 
în mai multe rânduri au venit în 
ajutorul celor încunjurați a fost de 
atâtea-ori respinsă de insurgenți. Se 
speră aici, că laKardanos insurgenții 
vor ave un mai mare succes, decât 
la Vamos.

ECOKCMIA. ~ 

decât în celelalte ramuri ce se țin de el, 
precum e pomăritul, legumăritul, industria, 
comerciul ș. a.

La noi s’a șters claca (iobăgia) la an. 
1848, er în România a mai durat pănă la 
anul 1864. Aici a rămas fiă-care țăran cu 
proprietatea aceea, pe care a lucrat’o și pe 
timpul iobăgiei, plus o parte de pășunat 
și pădure, pentru cari se înțelege, că mai 
târdiu s’au făcut ore-carl despăgubiri și în 
bani; dincolo însă pășunatul și pădurea au 
rămas întregi în manile proprietarilor (boe- 
rilor), er țăranii au căpătat odată pentru 
tot deuna dela 8—12 pogone de păment 
(un pogon e cevașl mai mic ca un jugăr 
catastral de ale nostre).

Pentru ca să se potă înțelege mai 
bine starea economică de dincolo, unde 
pănă astăcjl mai esistă un fel de clacă, după 
cum se va vede mai la vale, vom arăta 
aci pe scurt cum a fost și la noi starea 
economică pe timpul iobăgiei, ca astfel să 
potă vedea și cetitorii mai tineri, în ce con- 
dițiunl munceau țăranii în vremea vechiă.

După o proprietate (moșiă) de 40 ju- 
găre trebuia 3ă facă țăranii la început câte 
două clile în săptămână clacă domnului pă
mântean cu mâncarea lui ierna și vara și 
să dea din dece una ca dijmă (decima). 
Mai târdiu s’a mai înăsprit iobăgia, căci 
după mortea iobagiului, pe multe locuri, 
se împărțiau cele 40 jugăre de păment între 
următorii aceluia și fiă-care trebuia să facă 
câte două clile, prin urmare se făceau pe 
aceeași moșiă 208 seu chiar 416 dile de 
clacă pe an.

Afară de acâsta fiă-care iobagiu tre
buia să mai plătâsoă și dela 10—20 florini 
bani vechi pe an ca dare domnului pă
mântean. Muerile și fetele iobagilor erau 
obligate a frânge, peptena, peria, torce și 
țese, cânepa, inul său lâna boeroicelor de 
clacă și cu mâncarea lor, apoi a cerne bu
catele, căci nu erau trîere ca acum, a spăla 
hainele și altele tot numai de clacă.

La PascI și la Crăciun, fiă-care co
mună iobăgescă trebuia să dea câte un bou 
gras domnului pământean, care er fi vrut 
să-și alegă din ciurda întregă, er primăvara 
din 10 oi cu miei una ca dijmă. Tot la 
PascI și la Crăciun trebuia să se mai dea 
câte o costă afumată de porc seu 17 cr., 
seu câte o găină și 10 ouă, 6r la Sft. George 
o părechiă de pui de găină, 2 ferdele de 
ovăs, 260 melci și câte o bucată de rășină 
pe unde se aflau bradl.

Fiă-care comună iobăgescă trebuia să 
mai ia dela domnul pământean și câte o 
bute seu două de vin și ori era bun, ori 
nu, trebuia să-l plătescă, după cum ’i-se 
punea prețul. După mortea iobagiului, pe 
multe locuri, feciorii aceluia erau înfundați 
pe vieță în ostășime, eră muierea era arun
cată pe uliță, decă domnul pământean era 
cumva mânios pe ei. Pentru pescuit, ghinde 
sâu jir se mai punea o altă tacsă deosebită 
în dile de lucru sâu bani.

Pe unele locuri erau și domni pămân

teni sâu deregătorl de ai lor, fără frica lui 
D-deu, cari băteau fără milă pe bieții io
bagi sâu iobăgițe, ba erau unii și de aceia, 
cari la grăpat, dâcă nu ajungeau vitele, 
puneau pe iobagi să tragă.

Iobagiului nu-i era ertat să porte arme 
sâu alte haine mai scumpe și nici să umble 
călare. Domnul pământean avea mai de
parte dreptul de viâță și de morte asupra 
lui, adecă îl putea vinde seu ucide; dâcă 
însă se ucidea fără vină trebuia să plătescă 
după legile țării 40 fl. de capul unui iobagiu, 
se înțelege, dâcă căuta cineva.

Afară de acestea domnii pământeni 
îșl mai țineau și alte drepturi, pe cari noi 
în adins nu le mai spunem aci. Aceia din
tre cetitori, cari ar dori să afle și mai multe 
despre iobăgiă, n’au decât să caute într’o 
istoriă mai mare de ale patriei, și acolo 
vor putea afla mai tote întâmplările de pe 
atunci.

II.
Trecând dela vama Predealului în jos, 

călătorul pote vedâ mai multe lucruri în
semnate împrejurul său. Astfel spre Pra
hova în jos, un rîu, ce curge forte repede, 
se pot vedâ câte-va comune, ale căror case 
sunt zidite după un nou sistem elvețian, 
destul de largi și frumose. Intre acestea se 
află și orașul Sinaia, reședința de vară a 
regelui, cu villele, foișorele și palaturile 
sale încântătore.

Mergând cu trenul spre Prahova în 
jos, călătorul vede pe lângă calea ferată 
cioplitorii de petră, fabrici de ciment și 
var, de cărămidă, de țiglă, ferestraie de 
apă și de vapor, fabrici de chibrituri, de 
sticlă, de postavuri, de hărtiă și altele. 
Intr’un cuvânt în munți unde clima este 
mai rece și pământul mai sterp, nepriin- 
cios agriculturei se desvoltă repede indus
tria și negoțul; daună însă, că acestea sunt 
mai cu semă în mânile străinilor.

Deși clima și pământul pănă cobori 
dintre munți mai în șes la țâră nu este 
priinciosă plugăritului, după cum am dis 
și mai sus, totuși s’ar putâ cultiva pe o în
tindere mai mare pomăritul, legumăritul, 
stupăritul și crescerea vitelor, der am ve- 
dut, că chiar acestea ramuri economice sunt 
încă în starea lor primitivă și lenevită 
aprope cu totul.

Pomi pe o întindere mai mare nu 
vedl, decât ici colea câte unul singuratic, 
âr legume tot cam așa ca și pe la noi pe 
unele locuri: câte un strătuleț mi-am pu
tut lua informațiunî mai de aprope, presu
puse încă, că și aceia se vor fi manipulând 
pe unde sunt, tot în coșnițele de nuele, 
după metodul primitiv.

Crescerea și ținerea vitelor la munte 
ca și la țâră dincolo lasă încă forte mult 
de dorit, de-drece pe lângă aceea, că sunt 
de un soiu prost (de munte-mocănescl), ele 
se mai și țin și nutresc forte rău nu nu
mai peste iârnă, ci chiar și peste vară.

La țâră, pe cele mai multe locuri nu 
se află grajduri anumite pentru vite ca pe 

la noi, ci acelea și iârna pe vânturile șt 
gerurile cele mai mari stau adăpostite după 
șirele de paie sâu în dosul unui adăpost 
de tufe sâu trestiă, așa încât când ninge 
mai multe dile de-a rândul, nu se mai duce 
zăpada cu dilele de pe spinarea lor.

Sub astfel de împregiurărl nu-i mi
rare apoi, că boii de jug ca și vacile de 
lapte es primăvara numai cu osele înșirate 
pe ele, așa încât vacile pană nu dă ceva 
iârbă la câmp nu au lapte mai de loc, âr 
boii trebue prinși câte două-trei părechl 
ca să potă trage plugul.

Afară de paiele de grâu, orz, meiu, 
ovăs și cocenii (stiuleții) de porumb, nu se 
mai adună alt nutreț pentru iârnă, pe cele 
mai multe locuri, precum e fânul, trifoiul, 
luțerna, mohorul, măzărichea ș. a., de-drece 
dincolo mai tot pământul e supus culturei 
bucatelor, ca să iâsă adecă cât mai multă 
dobândă din prețul acelora.

Țăranii, după cum am vădut mai sus 
au puțin păment propriu de al lor, din 
care causă vrând nevrând trebue să lucre 
dela proprietarul sâu arendașul moșiei.

(Va urma).

întrebuințarea vacilor la lucru.
E greșită părerea unora, cari 

4ic, că întrebuințarea vacilor la lu
cru e atricăcitisă. Nu numai, că nu 
e stricăciosă, der între anumite îm
prejurări e chiar foloaittire, numai 
se se folosâscă cu cumpăt și cruțare.

Ba punerea vacilor la lucru e 
priinciosă cu deosebire când e vorba 
de sporirea lor, căci făcând mișcare 
cu greutate potrivită, se desvoltă 
vițeii mai bine în ele, er laptele se 
produce continuu. S’a observat, că 
sunt mult mai producetore vacile 
omenilor, cari le ptirtă tot mereu, 
— der cu trebă bună, — decât ale 
celora, cari zac în nelucrare și mânca 
la iesle.

Apoi sunt unek bdle de picitire 
de cari sufer cu deosebire vitele, 
cari zac mereu pe podelele grajdului, 
pe când de aceste bole mai nici nu 
sciu vitele, ce sunt mai mult în miș
care, decât în zăcere.

S’a observat și aceea, că vacile 
cari au fost folosite la lucru, fată cu 
mult mai ușor decât cele ce au tot 
zăcut. Er taurii, cari se folosesc și 
la jug, sunt mai puțin irităcioșl și 
mult mai ageri la împlinirea chiă- 
mărei lor și lângă aceea, nici nu se 
trândăvesce zăcând tot mereu.

Din aceste cause atât vacile, cât 
și taurii e bine a se folosi și la 
muncă, numai nu fără milă și în mod 
îngreunător. „Puțină încărcătură și do- 
mălă mânătură.,u se fiă regula fiă-cărui 
om, ce prinde vita la jug; cu deo
sebire când e vorba de vaci și de 
tauri.

mergi și jocă, că amândoi cine scie 
când vom jucâ, er Pavel se^ luă în
cetișor și merse ață acasă. Ii părea 
bine, că ea jocă cu alții ca se aibă 
podoimă cu ce să se despartă de ea. 
Susana îl vecju mergând dela horă 
și ca un șerpe-i trecu prin sîn, der 
ear se gândi: „îl dtirereu piciorul1*.

„R o m â n i a agricol
I.

Sub acest titlu s’a publicat anul tre
cut în numerii de di ai „Gazetei Transil
vaniei" un valoros studiu economic din 
pena d-lui Dr. Georgiu Maior, profesor la 
școla de agricultură dela Herestrău, așa 
încât cine a cetit cu băgare de s6mă acel 
studiu și-a putut forma o judecată despre 
starea economică a României. Mai târdiu 
studiul numit s’a tipărit și în broșură și 
astfel și-l pote procura ori și cine dela au
tor cu prețul de 2 lei. (Pentru Ardeal 80 cr.)

Der fiind-că cetitorii de Duminecă ai 
„Gazetei Transilvaniei* 1* nu au avut prilegiu 
să cetescă studiul numit, am cugetat, că 
le voiu pute face și eu un asemenea ser
viciu când tot sub titlul de mai sus, voiu 
încerca o asemenea descriere economică, 
fiă și mai scurtă. La acâsta m’a îndemnat 
și o călătoriă, ce am făcut’o anul acesta în 
România, cu care ocasiune am învățat a 
cunosce mai bine starea economică a Ro
mâniei, nu numai după descrieri, ci și din 
propria-mi esperiență.

Din timpurile cele mai vechi România 
e cunoscută ca țâră agricolă, care adecă 
îsl întemeiază esistența și bunăstarea sa 
materială mai mult în plugărit (agricultură),

După ce încetă jocul, Susana 
încă merse ață acasă. Ușa o află 
închisă, că măsa încă era dusă prin 
.sat. Se puse deci pe prispă și plânse 
și plânse, nici ea nu mai scia de ce 
plânge: de ce a făcut atâtea mă
tănii înzadar? Că ce-i bolnav Pavel? 
Ori că presimția ceva mai reu pen
tru dânsa? Așa o află măsa plân
gând și începu la ea: Der ce-i cu 
tine fată? De ce plângi? Nu te su- 
pera nimic, că Pavel are leac, s’a 
vindeca, și de-i scrisă se fiă al teu, 
al teu va fi: de unde nu chiar de 
te-ai bate eu capul de păreți, tot 
nu-i al teu. Omul socotesce, der 
Dumnezeu rânduesce. Apoi, am cam 
auȚit, că de câud a venit din că- 
tane, tată-s’o îl desmântă de casa 

n6stră, der se se facă cenușă, el tot 
o se vină la noi, de nu de alta, ba- 
ter se-1 vindec la picior, că leac nu 
are numai în buruenile, care le sciu 
eu. De-oiti vedea, că-i sburdă mintea 
în alte părți, atunci vai și amar de 
ciolanele lui.

Pavel o ducea reu cu piciorul 
lui, de abia-1 putea pune ’n pământ, 
tot era spart și numai decă-1 înfășa 
cum înfășii copiii, putea umbla cu el. 
Altcum la față era rumen și frumos 
de nime n’ar fi (ți0: că-i bolnav, că 
dela inimă ar fi tot mâncat și mânca, 
că avea de unde. Der ce se facă, 
se-i trecă? Doftorii cei mari cătu- 
nesci nu l’au putut scăpa, atunci ce 
doftor se mai întrebăm, (jicea badea 
Onu, care se temea de cheltuele. 
„De nu alta, mi-or mânca și doftorii 
doi boi și tot boleac a fi. Mai bine, 
tu muere, mergi pe la cele babe, da 
de i-or afla leac?"

— „D’apoi la ce babe, că aci 
în aretul nostru cea mai sciută îi 
baba Sânzâiana, der ea....“

— „Ea l’a tămădui, numai îi 

du o legătură de făină de grâu și 
o strugea de slănină, că n’are ce 
băga ’n gură, sciu că n’a băga bu- 
ruene de cele din Ț)iua crucii!*1

— „D’apoi dâcă dici, ducem’oifi, 
der pare că mi-e tire cum-va se-i calc 
casa, decă nu l’ași pe Pavel se i iee 
fata**.

— „Decă-c|î cum se nu-ți fiă ore 
cum-va?! Nu-i poftescl în cinste, îi 
duci ce scii că n’are și ea ți-a da 
o mână de buruiene, atâta i tot lu- 
crul“.

Așa se înțelesese badea Onul 
eu lelea Mărină, er Pavel asculta și 
ofta. Prin mintea lui umbla feluri 
da feluri de gânduri. Ore nu-i fă
cătură pe capul meu, țipată de baba, 
că ce i-am lăsat fata? Că drept, că 
io nu i-am spus că o las, der baba 
aia scie și gândul timenilor, nu cred 
că nu scie ea ce am vorbit cu tata. 
Dâr de cumva, în loc sâ-mi dee bu
ruiene prielnice, mi-a da buruiene se 
mS ombre? Tot cu de aceste își bă- 
tea bietul Pavel capul, apoi îi mai 
era și dragă fata și se și temea de 

blăstemul ei și de fermecele mâne-sa, 
der la fata contrașului încă-i sta gân
dul, că contrașul avea 6 boi ca 6 lei, 
er Ana când scia, că o aude Pavel 
îi cânta se se nădăescă:

Bădiță cu buze moi 
Fă-te negustor de boi 
Și vină de mas la noi, 
C’are tata șese boi 
Și din șese vinde doi; 
Doi îi vinde, doi opresce 
Doi mi-i dă mie de zestre.

Er Pavel, când auȚia cânteca, 
gândia 4^u „se-mi dea boii cei din 
tânjală se-i pun în frunte la ai noș- 
trii, n’ar fi nime ’n sat cu 6 boi ca 
mine. Apoi sta cu gândul la boii 
contrașului și la oile lui și fiindu-i 
capul plin tot de boi și de oi, nu 
mai încape în el și Susana lelii Sân
zâiana, cu atât mai vârtos că și Ana 
contrașului era frumbsă destul și cât 
nu era se făcea, că dâră 4ice cân
teca:

Rumenâla din potică 
Face pe lelea voinică!
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De-altmintrelea, spre laudă fiă 
c|is poporului nostru, el nu prea chi- 
nuesce vitele cu încărcări prea mari, 
ori cu mânături prea în fugă. Er 
decă el vede pe cineva chinuind o 
vită într'o formă ori alta, c|ice: Se 
vede, câ nu-i mai trebue; l’a des- 
băra Dumnezeu acuși de vite!

Er omenii noștri nu vor a fi 
desbărați de vite, ei sunt nefericiți 
fără vite, ei sciu, că numai cu vite 
scoți sărăcia din casă, din care causă 
tracteză bine și omenesce cu vitele, 
ceea ce le servesce spre laudă și 
onore.

i.

Câte-va cuvinte despre beuturî.
„Dâcă poftele nu le cruți, înzadar 
cauți fericire, înzadar gândescl la 
dulceța vieții11.

A treia di de Pasci, des de di
mineții, se duse lelea Mărină la baba 
Sânzâiana, încărcată ca de acasă, cu 
dăue corfe mari, în care avea: 61e 
cu lapte dulce, tăniere cu brândă, 
legături de făină și de grâu și de 
mălaie, apoi oue, unt, slănină și chiar 
un picioruț de miel. Când întră în 
casa cea de sub biserică a babii, era 
cât p’aci se uite că-i de d’9: Chris
tos a înviat, atâta se minună de rân- 
duela ce afla acolo. Că era un pat 
ascernut pănă ’n pod de sus, tot cu 
perini de bumbac cusute ’n crucițe, 
cum numai Susana scia cdse p’acele 
vremi, apoi ștergare pe la icone, 
tote țesute în forme și ’n pana bra
dului, apoi icone, vase, tdte sclipiau 
ca argintul de spălate ce erau, er 
păreții erau albi de puteai scrie pe ei.

Lelea Mărină nu fusese ddră nici 
odată în casa babii, de aceea sta 
mirată, când o vedea atât de împo
dobită, mult mai împodobită decât 
a ei, că era niuere de gazdă și din 
gazde. Cu o aruncătură de ochi vădu 
lelea Mărină tot ce era de vedut,

Lucrețiu. 
(Urmare).

Rachiul seu vinarsul, este lipsit 
de tâte materiile nutritore, și de 
aceea nu este folositor, ca vinul și 
berea. Luat în cantități mici de tot 
înaintea mesei, face pofta de mân
care și înlesnesce mistuirea, ațîță 
stomachul a prepara sucurile mis- 
tuitore de bucate mai cu abundanță 
și astfel face ca bucatele grele se se 
digereze (mietuescă) mai iute ; rachiul 
trece in sânge și are influență mare 
asupra creerilor și nervilor, și îi agită 
la o luci are mai mare.

înlocuirea cea presupusă a ma
teriilor hrănitdre prin rachiu, puterea 
și viociunea, ce el ne dă pentru un 
moment, lucrăză îndată după lectura 
lui, și îndată după aceea urmeză o 
mare slăbiciune.

Rachiul luat în cantități mari 
și neregulat, ce din nenorocire se 
întâmplă des, produce cele mai gro
zave bble de stomac, de nervi și 
atacă chiar și creerii. Câți âmeni 
vrednici și de mare preț nu cad 6re 
pradă acestui mare vițiu, care as- 
tăcji la noi a ajuns din nenorocire 
forte întins. De aceea vom descrie 
încât-va răul, ce aduce beutura de 
rachiu (vinars) poporului nostru ro
mânesc.

Căutând la aceea, cât de tare 
este lățită astădi beția, sâu necum- 
petal în beutură, mai cu deosebire 
beutura spirtuoselor, căutând la aceea, 
cât de tare sărăcesce poporul din 
eausa beuturilor spirtuâse, căutând 
și la alte rele, care le face necum- 
pătul beuturei în societatea ome- 
nescă, vom arăta pe cât ne va fi 
posibil urmările cele rele ale beției.

Prof. ftr. Elefterescu.

POVEȚE.

Cum trebue fiertă carnea? Multe 
femei greșesc fdrte tare, când țin 
carnea prea mult în apă rece, ca 
se tragă sângele din ea, de6re-ce 
prin acâsta carnea își pierde și păr
țile sale nutritbre. Decă inse carnea 
e stătută și mirosă, se pote astfel 
ajuta, că în apa, în care se pune 
carnea se fierbă, se pun și câte-va 
bucăți de cărbuni de lemn și așa 
se lasă se fîârbă laolaltă cât-va timp. 
Cărbunii absorb mirosul cel rău, er 
carnea și supa capătă un gust și 
miros plăcut. Tocmai așa se pote 
face și când se fierbe pesce prospet, 
decă în vasul, unde se flrbe carnea 
de pesce, se pun cărbuni; prin asta 
pescele își pierde și mirosul de tină 
(glod). Carnea de vită bătrână se 
pdte fierbe bine și repede în mo
dul următor: Când apa clocotesce 
mai tare, în vasul, în care fierbe 
carnea, se pun la 3 funți de carne 
două linguri de rachiu bun de se
cară, seu decă do acesta nu este, 
atunci în locul lui se p6te folosi și 
oțet bun de vin.

MULTE ȘI DE TOATE.
Un concert îistre selbaticT.

Missionarii din Congo au o corabiă 
cu vapor. Intr’o di, când ajunseră cu co
rabia la o sâmînțiă de Negrii ou totul ne
cunoscută, aceștia s’au adunat cu toții s6 
vadă corabia, cum se mișca ea de sine. 
„Cât e de mare, cât e de mareu, striga 
unul dintre Negrii, „acesta de bună semă 
e bunica luntrilor nostre!“

Când vaporul missionarilor dete sem
nalul de plecare, între Negrii se iscă o 
mare zăpăcelă. Mulțl dintre ei s’au trântit 
jos pe fundul luntrilor, alții au sărit în 
apă și cu notul se siliau să iesă la țăr- 
mure, alții au apucat vâslele și se siliau 
să se depărteze cât se pote de iute dela 
vaporul missionarilor.

Missionarii au observat, că musica 
are o deosebită influință asupra Negrilor. 
Cu ocasiunea sânțirei unei capele, missio
narii au dat și un concert. La acest con
cert Negrii întru atâta s’au însuflețit, în
cât e imposibil de-a pută descrie însufle
țirea. Negrii, cu ochii, cu gura și cu ure
chile sorbiau tonurile date de instrumente, 
ne mai putendu-se stăpâni, de bucuriă au 
început a bate în pălml și a strigă cuvinte 
necunoscute.

îndată ce se isprăvi concertul, toți 
Negrii s’au adunat în jurul musicanților și 
cu frică priviau la instrumente; numai în
cet se apropiau spre ele, altul netedia cor
dele dela violină, altul alt instrument. Mai 

betătore la ochi a fost pentru Negri toba 
cea mare. Audind Negrii tonul profund și 
puternic al tobei, diceau: „Da, ăstai re
gele musicei, celelalte instrumente sunt nu
mai de ajutor, acele sunt copiii ei11.

E forte interesant, ce idee au Negrii 
despre „școlă“. In privința acesta scrie 
missionarul catolic lackson, de pe insula 
Borneo, următorele:

Un părinte își aduse odată un fiiu al 
său la missionar și îl rugă se-1 instrueze. 
Missionarul îi promise, că va face tot po
sibilul. Două săptămâni mai târdiu veni 
părintele copilului la missionar și îi dise 
într’un ton nemulțămitor: „Cum e asta, 
că d-ta îmi instruezl copilul deja de 14 
dile și pielea lui încă tot e nâgră?“ Mis
sionarul, pe lângă tote silințele, nu l’a pu
tut face să înțelegă, că el asupra pielei nu 
pote influință. Negrul își lăsă mai departe 
copilul la missionar, și după un timp ârășl 
veni și începu acolo a-1 esamina: „Spune-mi 
fătul meu acum, după-ce tu ești învățat, 
va ploua în curend ?u Copilul se înțelege 
nu dă nici un răspuns. Tatăl îi puse altă 
întrebare: „In săptămâna asta mai de pe 
urmă mi-am perdut sabia, scii tu cine mi-a 
aflat’o ?“ După 2—3 întrebări de felul acesta 
dise Negrul: „m’am înșelat, de-drece învă
țătura missionarilor nu e de nici un folos11.

*
O minciună esentplapă.

O carte vechiă numită : „AfaZa Gallina 
Hfahun ovwniu, care s’a tipărit în Viena la 
1696, vorbesce despre o violină uriașă, 
pe care o descrie așa:

1) . Violină aste de 400 coți lungă și 
80 lată.

2) . S’au fo’osit 67C0stânjiDl de scân
duri, și numai pentru șaua (podul) peste 
care trec cdrdele, au trebuit 567 stânjinl.

3) . La acesta violină au lucrat opt 
ani întregi 100 fabricanți de violină, 92 
tâmplari și 68 măs&rl.

4) Pentru șurubele de întins cordele 
s’au folosit 4 stânjinl de lemn de stejari 
mari.

5) . Dela 20,000 de cai s’a folosit pă
rul din codă pentru arc și 200 de țăsătorl 
(tocael) au lucrat la acel păr.

6) , Pentru cleiu, cu care s’a lipit, 
violină la-olaltă, dela 18,000 de boi li-s’au 
luat cornele și 200 de omeni au fiert cor
nele în tigăi timp de 3 ani, âr 50 de 
omeni din nebăgare de semă au oădut în 
tigăi și acolo au și murit.

7) . Pentru arc s’au folosit 8 stânjinl 
de lemne de laur.

8) . 500 de omeni au fost angajat! 
pentru încordarea violinei cu instrumente 
torte mari.

9) . Pentru cordele cele mai scurte au 
folosit 4768 intenstine (mațe) dela cele 
mai frumose și mai bune oi.

10) . Er pentru cordele mai lungi, 
dedrece violină avea pe 7 părți corde, o 
descriere este c.u neputință.

11) . Violină o încorda de trei-orl pe 
an: la Crăciun, la PascI și la Rusale, 
deorece vibratiunile sunetului durau dela 
o sărbătâre pănă la cea-laltă și altă-dată 
nici nu era ieitat să cânte cu ea.

12) . 680 omeni purta arcul pe corde.
13) . Tot-deauna. când o ungea, tre

buiau 800 funți de colofoniu și pentru ca 
să ungă arcul trebuiau 80 de âmenl.

14) . In anul acesta (1696) la PascI 
violină a fost încordată, âr cordele cele 
mai mici au sărit și au omorît 300 de 6- 
menl, afară de răniți.

15) . Despre profunditatea tonului vio
linei nici nu se pote vorbi ; odată s’a în
tâmplat, că un croitor s’a urcat pe violiuă 
așa din glumă, ca să o vadă mai bine : 
cum privea el însă prin una dintre gău
rile (aporturile) violinei, ameți și căcju în- 
lăuntrul ei, unde două dile a tot mers 
pănă a dat de fund.

16) . De-orece cârdele cele mici, oarl 
erau deja rupte, n’a mai voit nimenea să 
le încorde, odată omenii, cari erau acolo 
de fată, au încercat a trage cu arcul pe 
ele, și acestea așa sunete au dat, încât 
numai decât un turn din apropiere, ce era 
de 50 stângin1' înalt s’a răsturnat de sgu- 
duitura sunetului. Tumul însă din întâm
plare n’a omorît pe nici un om, decât 
numai pe un măgar.

*
Cât costă un cuib de pasere?

Un cuib de pasăre? Ei, ce o să coste, nimica 
totă. Să nu te înșeli Petre, cjioe dascălul,, 
un cuib de pasăre costă oel puțin 1000 lei, 
ba sunt unele, cari costă și 2 și chiar mai 
multe mii. Spuneți acesta cui veți vrea, 
căci nimenea n’o să crâdă. E>, atunci o 
să’țl dovedeso: Iuchipuesce-țl, că copilul 
vecinului strică un cuib ou vi’o 5 pui de 
pitulici seu peptănușl. Acești 5 pui se în
țelege că pier ou desăvârșire. Iți poți în
chipui că acestea 5 guri miouțe nu fac 
ait-ceva decât mancă tâtă diulică. Să cjicem 
că fiă-csre consumă pe di nu mai mult de 
oât vr’o 50 de omit}!, cari ar face 250 
omicjl pe <ji, cari rod necontenit la arborii 
noștri și acum rămân nedistruse fiind-oă 
acel copil a stricat cuibul. Se cJLem că 
acele 5 păsărele ar fi mai stat în cuib nu
mai 30 de dile și ar fi consumat necou- 
turbate vr’o 250 o midi în fiă-oare dl- In. 
acest oas ar fi distrus în fine 7500 ornijl. 
Așa, seu nu-i așa ? Se înțelege că’l așa, 
Der, mai departe, fiă-oare omidă — asta e- 
constatat - mănâncă, când se pune pe 
mâncare, atâta cantitate de foi și flori, cât 
cântăresce ea. Se admitem deol că omida 
’și-ar fi continuat distrugerea în felul a- 
oesta încă numai 30 de epic ?i ar â dis
trus numai un singur fruct, atunci ar fi. 
consumat tote la o l’altă nu mai puțin de 
oât 225.000 fructe și er numai fiind-oă a- 
cel copil a luat cuibul. Gât represintă deci 
un ouib nealterat în împrejurimile acestea 
cu locuitorii săi? Ei, 250,000 mere sâu

apoi închidend ușa d^90: „Christos a 
înviat! Și sfintele sărbători să fiă de 
folos la totă lumea și n6uă!“

— „Adevărat c’a înviat! Dum- 
nedeu te audă! Treci și ședi! Ore 
în ce se însemn, că vii și d-ta odată 
la noi?“

— „Șadă binele și sănătatea! 
Eat’ aci ți am adus câte ceva, fă 
bine și pune bine, ce ni-a ajutat 
Dumnedeu de ți-am putut aduce. Da 
SuBana unde-i?11

— „S’o dus după apă la ciur- 
gău, der nu sciu ce biată-i e, că tătă 
noptița n’a durmit, se văietă de du
rere de cap“.

— „D’apoi răul lesne vine, der 
anevoiă se duce. D6ră așa pățim și 
noi cu Pavelul nostru; de când l’o 
dus în focuita ai de cătunie, ce ’i 
s’a iscat la un picior, ce nu, destul 
că tot i-o spart. De aceea am venit, 
ddră-i sci ceva leac pentru bietul fe
cior, că dumniata la multă lume ai 
ajutat11.

— „D’apoi leacul e la Dumne
deu sfântul. El drăguțul de El, dă 

bălele și Sfinția sa le și ia, când se 
milostivesce. Drept și mai drept, că 
Dumnedeu a pus putere de vinde
care în buruene pentru tote bălele, 
numai nu le scie nimeni tdte, vai 
de noi și de sufletul nostru, că sun
tem păcătoși. Der de n’am fi așa 
răi cum suntem, am afla leac la tbtă 
boia, că tătă boia are leac. La Pa
vel, lele Mărină, numai pe nimerite 
nu-i pot da leac, trebue se-i văd buba, 
și oiu cerca, i-oiu descânta, i-oifi 
căuta buruiene, că Domne! Ce n’aș 
face eu tocmai pentru el, care s’a 
avut ca un frate, cu copila nostră?!11

— „D’apoi îi face bine și-i veni 
pănă la noi, când îi gândi că-i bine11.

— „M’oiu duce în de seră, că 
ad? e Marți și Marți sera-i chiar bine. 
Der deocamdată nu-i dațl vin nici 
vinars să bea și mâncări dați-i tot 
cam dulci, nimic cu oțet“.

Intr’aceste sesi și Susana acasă 
cu 2 urcidre pline cu apă rece dela 
ciurgău. Când vădu pe lelea Marina 
la ei, făcu nisce ochi mari, se în
trebă singură pe sine, că ore de ce 

a venit? Der lelea Mărină o luâ peste 
picior: „N6 vedi, draga lelii, că și 
eu viu odată la voi! Tot d’°6i, că 
eu nu abat nici când pe la voi, etă 
amu-s aci. Derce-ți-e? Că mi-a spus 
măta, că ești betăgă?“

— „Me ddre capul, lele Mărină. 
de gândescl că-i spart11.

— „Te-o fi deochiat cineva erf 
la joc; nu i-ai stins cărbuni, lele 
Sânzâiană?11

— „M’o fi deochiat turnul bise
ricii11, dise Susana rîdînd, și eși afară, 
după cum era deprinsă să facă tot- 
deuna, când avea mamă-sa de dat 
vr’un sfat la cele muieri.

Der nu mult stătu și lelea Mă
rină, își luâ corfele cele golite, își 
luâ rămas bun și se duse acasă, mi- 
rându-se de renduela cea bună ce o 
află la baba Sânziana. Se vede, că 
are fată mare, își gândi ea.

— „Nu ți-am spus Susană11, dis0 
baba cătră fată, după ce rămaseră 
singure, „nu ți-am spus, că ori ce 
vor face, trebue se ne caute, de nu 
de alt-ceva, barem! se-i vindec bo
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pere, cari Ia o-l'altă, bucata numai cu y.2 
bani oalculată—fao suma de lei 1250. Dâcă 
am dis că un cuib de pasăre valorâză 1000 
iei, te rog să mă credi și spune prin ur
mare la totl prietinii tăi să lase în paoe 
cuiburile de pasări ca să rămâe economiei 
cei 1000 lei.

*
Untie sunt afundimîie cele mai ma?i 

pe mare ?
In anii dela 1873 — 1876 vaporele 

„Challenger14, „Gazelle14 și „Tuscarora11 au 
măsurat tote mările și au aflat, că pe marea 
de-a lungul Japoniei cele mai mari afun 
Jimi sunt de 7224 metri, 7950, 8491, 8513 
și 8704 metri. La colțul sudio al insulei 
Camoiatca s’au aflat afuncjiml de 7385 și 
8856 metri. Afundimea mărei între insulele 
Sandwich și Samoa sunt de 6306 metri, 
din jos de insula Alasoa e de 6700 m., 
între insulele Havana și Bermuda de 6163 
m., la partea nord-ostică dela insula Por- 
torica e de 6761 și 7086 m. Marea din 
sus de insula Trinidad e de 6006 m. afundă. 
In Oceanul atlantic și în Oceanul mare 
afuncjimile cele mai mari varieză între 

;5000—6000 metri.

L s i © s° a t u r â»
In editura librăriei H. Steinberg din 

BucurescI (Strada Șelari Nr.) a apărut: 
Chestiuni de îuvețăment, un volum de 
340 pagine, note asupra învățământului 
primar de d. A. Lupu- Anton eseu, profesor 
și inspector al școlelor primare și normale. 
Cuprinde următorele capitole: Statul și 
învățătorul.—Alexandri și C. Negruzzi pe
dagogi.—Cartea de cetire.—Programa stu
diilor primare. —Cine, ce? Un învățător 
inimos.—Negru pe alb: sărăcimea școlelor 
rurale, recrutarea învățătorilor, localurile, 
circumscripțiile școlare etc.—Conferințele 
■didactice.—Cuceriți de Ruși.—Examenile 
particularilor.—Școla și școlarii.—Un do
cument școlar: reformele propuse de con
siliul general de instrucțiune din 1884.— 
O escursiune la țeră.—De vendare la tote 
librăriile românesc!. Prețul 2 lei.

In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 
din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-oărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 336 ppg., hârtiă fină. Prețul 65 cr.

*
A apărut un nou volom de D. Teleor 

■eu titlul: Realiste O coleoțiă de povești 
scurte, epigrame, pasteluri și desoripții în 
versuri, cari corespund perfect titlului lor. 
Pline de acel humor sincer și nesilit, scrise 
într’o limbă simplă lipsită de artificii, în 
acea limbă a poporului, pe oare o mă- 
nuesce cu atâta ușurință ounoscutul autor, 
ele sunt de un farmec desăvârșit. îndem
năm pe public să le cumpere. Prețul unui 
•esemplar broșat 1 leu 50 bani.

Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 
ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu11 din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acestă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din 
munți ou multe legende și istorisiri plă
cute; descrieri întregite ou schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să eunâscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-|- 6 cr. 
porto). De vândare și la tipografia „A. 
Mureșianu14 în Brașov.

♦
Din biblioteca pentru t,oțiu au apărut 

Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, oare pănă acum 
n’a mai fost tipărită nicăirl. In partea 
primă se află portretul și o scurtă bio
grafia a talentatului și bine cunoscutului 
autor. Apoi tot de d-1 P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și M6ra ciracilor (cântul 
12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă
cală14.) In text mai multe ilustrații originale. 
Se pote procura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov â 30 bani (8 cr.) volumul.

*
A eșit de sub pressă și se află de 

veufiare la tote librăriile din România Că
lăuze: Viena și împrejurimile ei, descriere, 
amănunțită a orașului și împrejurimilor 
Kalenberg. Leopoldsberg, Klosterneuburg, 
Briihl, Laxemburg. Baden și Voslau, de 
Nebuneli. Cu tarifele trenurilor și a va- 
ndrelor și desorierea călătoriei pe uscat și 
pe Dunăre dela Budapesta la Viena, ou 
două planuri: unul al orașului Viena în 
mărime de 57-f-63 ot., celalalt al liniilor 
ferate și tramv. de 20 ot. Prețul dimpreună 
cu planurile lei 2 50. — Pe hârtiă de lux 
3 lei.

A mai apărut: Legea judecătoriilor 
de pace, ce intră în vigore la 1 Iulie. Pre
țul 50 bani.

i OAlencLaml septemânei

IUNIE. are 30 dile. CIREȘAR.

pilele Călend. Iul. v. Căleud. Gregor.
Dam.
Luni
Marți
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

23 S. m. Agripina
24 Nasc. sf. Ion bot.
25 S. m. Febronia
26 Cuv. p. David
27 Cuv. p. Samson
28 Ad. Chir și Ioan
29 j- Petru și Pavel

5 Oiril și Met.
6 Isaia prof.
7 Vilibald
8 Elisabeta
9 Anatalia

10 Amalia
11 I. Pius pp.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 1 Iulie n. 1896.

marfă ungurâscă tineră grea dela 
—•— cr. pănă la—.— cr., demijloc dela 
46.— or. pănă la 47.— cr. ușâră dela 
46.— or. pănă la 47.— cr.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— cr. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— cr. ușoră dela —.— cr. 
pănă la —.— cr.

Prețul par
100 ohilogt.S 6 m i n j e

* S
dela | până

Grâu Bănățenesc 81 6.70 6.80
Grâu dela Tisa 8). b.7a 6.85
Grâu de Pesta 81 6.70 6 80
Grâu de Alba.regala 81 6.70 680
Grâu da Bâcska 81 6.80 6.90
Grâu ung. de nord 81 țr— ■—

cj ^3<0 e Plottil
Sâînințo vechi soiul 100 ohilffi-.

ori nouti
o a dela pănă

Săcară 70-72 6.— 6 05
Orz nutreț 60-62 —
Orz de vinars 62.64 —,— —
Orz de bere 64.66 —,— —,—
Oves 8-9.41 6.10 6.40
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz alții soiu 7S .— .—
Cucuruz — .— ,_
Kirișcă n — —

din 1 Iulie 1896
Cur3ui louurilor privare

cump, vinde.
Basilica 6.60 7.—
Credit .... 198.— 199 —
Clary 40 fl. m. c. 59.- 60.—
.Navig. pe Dunăre ... _
Insbruck . 27.— 28.—
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach 22.— 23.—
Buda 59.— 61.—
Palfiy .... 59.50 60.50
Crucea roșie austr. _

dto ung. . . 10.— 10.50
dto itai. 11.50 12.—

Rudolf 22 50 ■ 26.50
Salm 69.— 70.50
Salzburg . 25.75 26.75
St. Genois 69.— 71 —
Stanislau . 43.— 45.—
Trieitine 4>/2°/0 100 m. c. 145.— 150.—

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 61.— 63.—
SerbescI 38/0 34.75 35,25

dto de 10 franci ____ _
Banca h. ung. 4% 121.50 122.50

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 3 Iulie st. n. 1896.

din 1 Iulie n. 1896.

Pro duete di 7. Soi?.!
dala pane,

Sem. de trif. Lnțernă ungur. -.-
— transilvană _ _ ,_
— banățănă

roșia — —.—
Oleu de rap. rafinat duplu _. ■_
Oleu de in —. — _ , —
Uns. de norc dela Pesta 48.— 48.50â £ D dela țeră — —
Slănină sventată 44.50 45 —

3 afumată 50.— 51 —
o Seu _ , —.—
Q Prune din Bosnia în buțl 10.50 10.75o •—! din Serbia în saci 10.50 10.75
o Lictar slavon nou 13 50 14.-

r bănățenesc 12.- 12.50
73 Nuci din Ungaria
© Gogoși unguresc!

sârbesc!
Miere brută ____ _ _

/I
Ceară

galbină strecurată —. — _ .__
de Rosenau — - —

Spirt brut _ _ e—
Drojdiuțe de spirt —

Sursa de B a o u r e s c T
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

Vjevaa

Mesura
sen 

greutatea

l|

Cal itatea.
Valuta 
austr.

A- î cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
n Grâu mijlociu . . 5 50
S) Grâu mai slab , . 5 30
D Grâu mestecat . . 3 60

Săcară frumâsâ . , 3 60
M Sâcară mijlocia . . 3 50
n Orz frumos . . 3 _

Orz mijlociu . . . 2 80
îi Oves frumos . . . 2 50
ij Ovâs mijlociu . . 2 30
il Cucuruz . . . 3 40
1» Mălaiu . . , 4 90
11 Mazăre . . . 7 _

Linte . . . • , 7 10
5) Fasole................... 7
II Sâmâuță de in . . 8 _
n Sămânță de cânepă 6 —
55 Cartofi .... _ 80
M Măzăriche .... _ _

1 kilă Carnea de vită . — 45
»î Carnea de poro . . _ 49
! 1 Carnea de berbece . _ 45

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
5) Sâu de vită topit 32 —

leacul? Lasă numai, vedu-te șperlă 
de bocotan de tine!“

Colo ’n deseră baba Sânzâiană 
merse încet tot pe lângă garduri; 
cum îi era datina pănă acasă la bo- 
•cotanul Onu. Acolo își vefiu de lu
cru, daslegâ piciorul lui Pavel, îl 
•căută, îi descântă, îi dădu feluri și 
-feluri de buruene, cu care se se lege, 
unele fierte în lapte, altele așa us
cate cum erau. Tot așa făcu și di- 
mineța și tot mereu vre-o două săp
tămâni de-a rândul. Și nici odată 
nu pleca baba cu mâna gdlă dela 
lelea Mărină, tot-deuna o încărca cu 
ce avea mai bun la casă. Der mi
nunea minunilor, nici lui Pavel nu-i 
era mai bine, nici nu întreba care-va, 
nici el, nici xnăsa, nici tată-s’o, că ce 
mai face biata Susană. Din asta pri
cină, baba la leacurile după cum scia 
ea, tot unul se ajute și ddue se strice.

Bocotanul era îngrijat, lelea Mă
rină era îngrijată, er Pavel se gân- 
dia singur; 6re de-aș prinde a vorbi 
-cu baba de Susana, d’a de mi-or 
afla mai ÎDgrabă leacul. Deci odată,

când era numai el cu baba în casă, 
o întrebă: „Lele Sânzâiană, ce mai 
face Susana ?“

„Face bine, dragul leliij că-i să- 
netosă, totă c|iua adună buruene pen
tru piciorul teu și sera tot face mă
tănii se te Bcole Dumnecjeu. O 16că-i 
cam scârbită, cum de tată-t’o n’o 
mai chiamă la lucru, ca în anii tre- 
cuți, cum de nu-i mai dă prilegiu 
se se abată p’aicT, se te vadă11.

Pavel oftă. Ișl adura aminte de 
dragostea cea dintâia, ce o avuse el 
cu Susana ; că dâră 4ioo și cântecul:

Mândra mea cea de demult 
Pus’am gând se te zeuit

Der:
Nici o pomă nu-i dulcie 
Ca strugurașul din vie 
Și dragostea cea dintâie!

Baba, pricepu oftatul lui Pavel; 
scia că el bucuros ar mai sta de 
vorbă cu Susana, der tată-s’o l’a 
oprit. Der de ce era baba Sânzâiana 
babă meșteră, decă n’ar fi fost ea în 
stare s’aducă pe Pavel pănă la ei? 
Scia ea ca se facă.

(Va urma.)

SCOMPTURl:

Valori D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Ou 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oct. 101 ’/,
Renta amortisabilă .... 5% 99?/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 57o lan-luL 100?/4
„ „ din 1893 5“/0 H |l 100?/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 57o Am.-oct. 96.—
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 47o lan.-lulie 87.’/3
„ „ (Impr. de 50 mii. 4"/o 88.>/(
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4%

4%
h n 88.’/,

„ „ (Imp. de 4.5 m. 1891 51 51 8.,.’/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4“/o 88 ’/4

Oblig, de Stat (Conv. rurale). 67n Mai- Nov. 101 -
Oblig. Casei Pensiunilor ir. 300 10 290.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 50/0 lan.-lul. 97.—

„ ,, ,. din 1884 5'’/n Mai- Nov. —,—
„ „ „ din 1888 57g lun.-Dec. — _
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95 »/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 6V0 lan.-lulie 93 7s
,, urbane BucurescI 6u/o

o u n » 5°/„ » n 90 >/2
„ ,, n Iași f-7o 84 ’/3

Oblig. Soc. de basalt artificial
V.N.

« »

Banca Rom. uit div. ir. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1620.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 200.--
Dacia-România uit. div. 35 Ic 200 într. v. 415.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 428. -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300--
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 15 1. 250 180. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol î em. u. d. 0

100 100. -
200 —

,, , „ „ 2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei ■50- —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 K\A _ ,
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

K' M 15 20’0b

«

ffsirsul 8a bursa dâra
Din 3 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4°/0 . . .
Renta de corâne ung. 4% . .
!mpr. oăil. fer. ung. în aur .
Injpr, căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale croate-slavoue. . .
I cuprum. ung. ou premii . . , .
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta 
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de aie Băncei austro-ungară 
Acții de-gle Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4°/0. .
Note italiene..............................

de hârtie austr. 
de argint austr. 
de aur austr. .

din 1860. .

122.65
99.35

124.—
101.40
121.80
97.15
97.25

150.—
138.25
101.45
101.50
122.95
145.25
957—
378.50
350.50

9.51
58.7 2 V,

119.85
47.60

101.20
44.45

Cursul gFetei Brașov.
Din 4 Iulie 1896.

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . .
Viena.....................

S°/o Paris .... 27o
67o Petersburg . . 4'/27o
b'/2 Berlin .... 37o
27 > Belgia .... 3'A7o
57o Elveția .... 37o

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump, 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump.

Târgul de rimători uin Sieinbrush.

Starea rîinătorilor a fost la 
29 Iunie de 8546 capete, la 30 Iunie au 
întrat —.— capete și au eșit 78 capete rămâ
nând la 1 Iulie un număr de 8468 capete.

Se notăză marfa: ungurâscă veche, 
cr1cr. pănă la

Mărci germane Cump.
Lire turcesol Cump.
Scris, fono. Albina 5°/0

9.46
9.40
9.48
5.60

126.50
58.60
10.70

100.75

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vend. 
Vând. 
Vând. 
Vend.

9.49
9.45
9.53

101.75

Proprietar: 0r» Aurel Efluresianu.

Redactor resnonsaliil Sregorâu gftaîor.
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Ventjare prin licitațiune.
Epitropia bisericoi Sft. Nicolae 

din loc va Vfiîîde prin licitațiune 
publică 3 locuri de arâturâ 
de pe hotarul Ghimbav Nr. 
top. 4968, 5730, 5731, 5746 și 5747 
total 2 holde 1325 sting. □ (2'799 
Sehătzjoche) cu venit curat catas- 
tral 5 fl. 66 cr.

Licitațiunea se va ținea în casa 
comunală din Ghimbav, Duminecă în 
30 Iunie (12 Iulie) a. c. la 3'/2 ore p. m.

Contractul de venerare se^va în
chiria cu reserva aprobărei lui din 
partea Ven. Consist, archidiecesan.

Brașov, 21 Iunie 1896.
Epitropia parochială a bisericei Sf. 

Nicolae din Brașov (Seheiu.)
Sterie Stinghe. 

1015,1 — 3 epitrop-econom.

Publicațiune de licitație.
Biserica română gr. or. dela Sf. 

Nicolae din Brașov (Seheiu) și bise
rica română gr. or. din Brașov ce
tate, vinde în cale de licitațiune 
dou& bucăți de gjăment, re
spective locuri de clădire ce consti- 
tue proprietatea lor și sunt situate 
în hotarul Brașovului, și adecă:

1) un loc aprbpe de Gara Bra
șovului pe lângă strada Tramwayu- 
lui spre Gară, Nr. top. 10729 în mă
rime de 1215 metri cuadrațî. Prețul 
acestui loc este 2 fl. de metru

2) Un loc peste drumul Timișu
lui în linie cu locul arătat mai sus 
sub Nr. 1. top 10728, în mărime de 

3766 metri cuadrațî. Prețul acestui 
loc este 50 cr. de metru cuadrat.

Pentru venerarea acestor două 
locuri se va ține licitațiunea verbală 
în 8(20) luliu 1896 la 10 ore înainte 
de ame^T în Cancelaria Eforiei școlare 
Seheiu Gr6veri.

Până la c|iua licitațiunei se pot 
trimite oferte în scris, la adresa 
„Eforiei șcâlelor române,“ unde se 
pâte vedea și schița de situațiune 
și condițiunile licitațiunei.

Brașov, 1 (13) Iulie 1896.
1014,1 — 3

costă aparatul

K <1 i s o si44 
complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
1010.2-6.

Nou inventatul aparat 
de fotografia

.J'IHSGV 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum inventate.
,, EDISON" funcționăză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu ,,Edison" se pote lua 
fotografii la moine; t’, 
portrete, peisajurl 
Indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FSSCHER, 

Viena t. Adlergasse 12.
Se trimite cu rambursă

âmmciurl 
(insei'țijmi și reclame) 

Suntui a se adresai SMfoscrâseî 
Era tcaseaS pst- 

bSccăiciB unui atusmciu maă muH 
de odată se face scâdement, 
ca»?1© cresce cu oât 
se face mai de mdte-ori.

Admî istr. „Gazeta Trans“.

0 bona,
care a absolvat cursul, din acest 
an,| la Asilul român de copii din 
Blașiu cu succes forte bun, caută 
ocupațiune la vre o grădină de copii 
său la vre-o lamiliă privată.

A se adresa la administrația 
„Gazetei Transilvaniei'1.

eNouă antrepisă de pompe funebre.®
©

in

£.

Am onore a aduce Ia cunoscința on. public, că 
am aranglat sssb firma

„TRANSILVANIA" 
după recerințele timpului present o 

Antreprisă, de pompe funebre.
Magazinul meu conține tote obiectele ce aparține la 

pompe funebre, precum: c&snună pentru gropi și si
crie, diferite sicrie de metal) și lemn; care 
famebre adjustate fdrte frumos.

îngrijesc decorațiile odăilor și a entreurilor și t6te 
cele necesare pentru conduct.

Recomand la cas de trebuință serviciile mele on. 
public, aBigurându-l de un serviciu solid.

Cu

a. mAjay.
distinsă stimă:

4DOOOOOOOOOOOOO®-
Se CAUtă un învățăcel 
român, pentru negoțul de băcănia 
și de bumbacurî a subsemnatei firmă.

Se pretinde, că afară de limba 
maternă se vorbescă și limbile ger
mană și maghiară.

loan Dușoiu și fiu.
3—3 Itrasov.
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are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.

fin afla do UPndATP' în La Domnii 7- L et A- Besshaimer,
DU uliu Uu V UllUdlu ■ Heinrich Zing, DimitHe Eremias nepoții, Emil Por, 

Karl Irit, Frâng Kelcmen farmacist, Julius Muller, Parol Schuster farmacist, Teutsch 
et Tartler. N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Successor^ Anton Zeriff. Julius 
Hornung f&mamst, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacist, Victor Poth 
farmacist. Hi inrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisbergcr, 
Fritz aekely, K. Zerbes. Lazar & Verzar. - în Făgăraș: La Domnii: I. larosch 
Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig.— In Colialm : La Domnii: Ernsț 
Wolff, Eduard Victor Melas.

id-'®: ceasta

^lpP'

e • cafea adevărată pentru 
t familie si sănătate, care prin 

modul de fabricațiune a lui Kathreiner 
are plăcutul gust de cafea de boane și 
numai prin acesta, fără de celelalte 
avantagii, să deosebește acestă cafea de 
malta de toate celelalte producte.

Cafeaua - Kathreiner este cel mai 
gustos, sănătos șl ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi și să usează cu 
mare avantagiu in locul celei măcinate, 

in locul acelor surogate pentre cafea, cari sunt pentre publicul cumpărător necontro
labile, și cari prin cercetări ofîcidse sau dovedit adese de falsificata prin adausuri 
străine. începend cu o terțialitate, se pote amesteca mai târziu cafea de boane cu 
cafea Kathreiner, si astfel pe lângă efectul’neprețuit asupra sănătății, dobândești si 
un câștig în fiecare gospodărie.

Cafeaua Kathreiner este recomandată de cei mai renumiți medici fi zilnic se 
dovedește ca un bun mijloc de consumat în institute publice și în sute de mil de familii. 
Și >pură« adecă fără adaus de cafea de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc de întărire precum și cel mai sănătos, ușor de consumat și totodată o beutură 
gustâsa.

Nici O gospodină consciențiosă sau mamă, nici un iubitoriu de 
cafea, in genere, se nu întârzie, ca pentru propria sănătate să se folosească de cafeaua 
de maltă Kneipp. Numai se fie cu luare aminte la netrebnicile 
imitațiuni, prin 
să considere la 
cu numele

cari publicul mereu este expus inșelăciunei și 
cumpărare marca de pe pachetele originale albe

cd Precauțiune! în interesul propriu nu lăsațî se fiți 
momiți! Veritabilul „Kathreiner” nu poate și nu-i permis 

it se se vendă cumpenit, sau în altfel de pachetagiu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


