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Kesultatele învețămentului nostru.
Cu rțiua de mâne, Sf. Petru și 

Pavel, se încheie la tâte scâlele 
nostre anul școlar. La scolele popo
rale și la o parte a scolelor nostre 
medii s’a terminat cursul deja cu 
câte-va săptămâni mai înainte.

Din raporturile, ce le am adus 
și din cele ce ne mai sosesc putem 
constata cu mare mulțumire lăuda
bilul zel și însuflețirea, ce o desvăltă 
dăscălimea și tinerimea, nostră de 
tâtă etatea pentru învățământ și 
înaintarea în cultură.

Sunt frumâse, ba chiar admira
bile stăruințele, ce se fac de cătră 
dascălii și școlarii dela scâlele ro
mânesc!. Rodele, ce le-a adus munca 
lor neobosită, prestată cu multă di- 
ligință și abnegațiune, fac onore ta
lentului și sîrguinței Românului.

Trebue inse să-o spunem cu du
rere, că aceste rode, atât în prinvința 
materială, cât și în privința spiri
tuală, sunt câștigate cu nisce jertfe 
și cu-o încordare, ce nu pâte fi pri- 
inciosă unei desvoltăr! regulate și 
firesc!.

Greutatea de plumb, ce îm
piedecă atât de mult mândrul sbor 
al progresului scolelor nostre, este 
starea asuprită, iobăgia, sub care 
geme învățământul nostru, de când 
cu introducerea silită a limbei ma
ghiare „a statului11 in tote scâlele 
nâstre poporale și medii.

Cele ce au fost prevă4ute de 
cătră omenii pricepători, pedagogii 
dibaci și esperți, la 1879, s’au împli
nit cu prisos. Astăc|! putem se-o 
spunem cu siguranță, că avântul în
vățământului nostru național româ
nesc este în mare parte zădărnicit 
prin cătușile, ce ’i-li-a pus sîla de-a 
jertfi cea mai bună parte a muncei 
culturale pentru învățarea limbei 
maghiare, ce se pretinde de cătră 
nesațiâsele organe ale statului în 
măsură mereu crescândă.

Starea, ce ii-s’a creat scolelor 
nostre de-o parte prin pretensiunile 
nemilâse ale celor, cari voiesc se le 
subjuge încetul cu încetul de tot 
limbei și culturei maghiare, de altă 
parte prin estravagantele cerințe ale 
organelor statului în privința îmbu
nătățirilor materiale, fără a ține 
sâmă de împrejurările grele și de 
faptul, că scolele nâstre confesionale 
sunt susținute numai și numai de 
poporul nostru, starea acesta, 4*cem, 
a devenit aprbpe de nesuferit.

Și eu tâte piedecile, cu tăte c* din 
visteria. la care contribue și Românii 
alături și în egală măsură cu popo- 

I rul maghiar, nu se susțin și nu se 
ajutorâză, decât numai școlele ma
ghiare, âr pentru șcâlele nâstre se 
păstreză numai poruncile aspre, ca 
limba maghiară să se învețe așa și 
așa, ca localurile de șcâlă, învăță
torii etc. să fia dotați așa și așa, 
cu tote aceste bețe, ce se pun ne
curmat în rotele progresului instruc- 
țmnei nbstre naționale, acestă in
strucțiune nu stă pe loc, ci dă to
tuși rode, deși mult mai modeste, 
decât ar pute da, când ar fi liberă 
de acele căluș!, ce o împiedecă în 
avântul ei!

N’avem, decât să ne oprim la 
acâsta constatare ca se cunoscem 
puterea de viâță și râvna cea mare 
pentru cultură, ce zace în poporul 
nostru.

N’avea cine-va, decât să asiste, 
de pildă, la esamenul șcâlelor supe- 
riâre medii române din Brașov, ca 
să se convingă despre acesta din 
răspunsurile escelente și aprâpe ui- 
rnitâre, ce le dedeau școlarii de-o 
potrivă în trei limbi: română, ma
ghiară și germană. Să ni-se arete o 
șcâlă secundară maghiară, care ar 
fi în stare să dea un astfel de re- 
suitat cu școlarii ei.

Or! și cât de mulțumitor ar fi 
însă îesultatul dovedit de talentul 
școlarului român din acâsta țâră, 
este și rămâne o nenorocire pentru 
desvoltarea învățământului nostru 
românesc, că acest talent trebue se 
se folosescă în cea mai mare parte 
pentru învățarea unei limbi și a unei 
literaturi atât de străine de firea 
limbei române și atât de săracă și 
isolală în mijlocul limbilor marilor 
popâre culte ale Europei.

Și în aceste fatale împrejurări, 
ce speranță surîde instrucțiunei noa- 
tre naționale, ce încuragiare, ce spri
jin pâte ea aștepta și de unde?

Etă o întrebare, ce se cuvine 
să ne misce gândirea în 4iua mari
lor apostoli, cari au propovăduit 
dreptatea și egalitatea între âmeni.

Speranța este în noi și în pu 
terile nostre; sprijinul adevărat va 
fi acela, ce ni-1 vom da noi înși-ne 
prin zelul și abnegarea nostră în 
lupta pentru limba și cultura româ- 
nâscă. Incuragiarea de lipsă în acestă 
grea luptă se ni-o dea însuflețirea 
fiilor noștri, car! urmâză cu credință 
și devotament glasului părinților și 
al strămoșilor lor, ce-i îndemnă se 
fiă bravi și neobosiți, se fia devotați 
si credincioși în urmărirea țintei celei 
mari, ce mai curând seu mai târziu 
trebue se ducă românismul la is- 
bândă!

Un ministru unguresc la Făgăraș.
Fâiei semi-oficiâse unguresc! 

„Bud. Tud.“ i-se raporteză din Fă
găraș, că ministrul unguresc de a- 
gricultură Darănyi a petrecut acolo 
trei cjile, în care timp se cțice că s’a 
făcut și nisce manifestațiuni politice, 
pe cât de servile, pe atât și de ru- 
șinâse pentru Românii Făgărășenl.

Ministrul, dice numita foift, s’a dus 
la Ffigăraș in causa hergheliei de-acolo și 
a fost însoțit de barouii George BanfFy și 
Nic. Wesselenyi, membri ai camerei mag
naților, apoi de eei doi depufcațl ai comi
tatului Gol. Mikszâth și Nic. Șerban, de 
oonsili.Tul ministerial Losonozy, generalul 
Durmann și doi secretari ministeriali. R,e- 
sultatul consultărilor a fost, că s’a horărît 
să se susțină și mai departe herghelia la 
Făgăraș.

8e îd raportul foiei unguresol,
că la tdte stațiunile și in tbte comunele 
comitatului Făgăraș, ministrul a fost în
tâmpinat din partea poporului cu steaguri 
unguresc!, ou porțl de triumf, cu banderii 
ș1 cu vorbiri de bineventare, „deși comi
tatul Făgărașului e locuit în preponde- 
raață de Români11. La banchetul dat în 
onbrea ministrului, „Maghiarii, Românii și 
Sașii de o potrivă au accentuat în toastu
rile lor lipsa ințelegerei frățesol între na
ționalități11.

Ministrul a răspuns prin două toas
turi. accentuând și el „lipsa oredinței cătră
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Susana cea nebună.
(Urmare).

Odată, într’o dimineță, când 
merse să lecuâscă pe Pavel, prinse 
a se văeta: „Vai, puiul mătușii, așa-s 
de betegă, de pentru alt om n’aș fi 
eșit din casă. Mă tem c’oiu căde la 
pat, că-’s bătrână, fătul meu, m’ajung 
slăbiciunile bătrânețelor. Acum te 
leg cum se cade, dâr de i vede, că 
colea pe la ojină io nu viu aici, 
atunci tragete tu cum vei putea pănă 
la noi, că nu-i peste lume, ți-a prinde 
și bine o lecă de mișcare, se nu se 
înțepenâseă vinele“.

— „ Voiu merge lele Sânzâiană11. 
Și de-odată cu sera merse Pavel 
schiopotâud păn’ la lelea Sânzâiana. 
Aceea era la pat— „Drăguț Dâmne“ 
— gemea de betegă, dâr nu-i era 
nimic. Și șe sculă ea încetinel din 
pat, și-i deslegâ piciorul, și-l spălă, 
și îl legă ârășl spunându-i: „în 4ece 
4ile, după Dumne4eu, nici urmă de 

bubă nu-’i mai ave la picior, numai 
vino în tâtă dimineță și-’n totă sera, 
de n’oid putâ eu merge, se te le- 
cuesc“.

Apoi Pavel pleca din casa babii, 
er Susana-1 petrecu păn’ afară, acolo 
se puseră pe prispă la vorbă și uită 
Pavel de spusa tătâne-seu, prinse în 
brațe pe Susana și o sărută, și o 
desmierdâ, de gândeai că dragostea 
din șepte sate tâtă-i acolea. Er ea 
nu se ferea, dâr deodată începu a 
plânge:- „lasă-me Pavele, că în za
dar me săruți, că sciu eu bine pe 
unde-ți sburdă mintea. Lasă-me în 
amarul meu, mai bine nu ne cunos- 
ceam. Te-am iubit și te iubesc cum 
alta fată n’a mai iubit de când lu
mea și pământul, dâr ce-s de vină 
decă-s seracă? La voi sâ potrivesce 
4isa cântecului: •

Nu veni bâde la noi
Că mama nu ți-a da boi, 
Dâr te du la cea găzdacă 
Că ți-a da doi boi și-o vacă 
Și locul de peste apă;

Der se scii Pavele că:
Locul apa l’a mâna,

Boii cânii i-or mânca 
Tu cu hîda-i râmânea.

„Dâr nu vorbi așa Sueană, cine 
ți-a spus una ca asta? Nu ve4i ce 
trag eu cu piciorul esta? Mie nu-mi 
scapă se-mi sburde mintea după în
surat; las se me vindec cum se cade, 
spune la lelea Sânzâiana să facă lea
curile, cum scie mai bine, că îndată 
ce mă vindec — te iau“.

Și iar o drăgosti și iar o sărută 
de gândiai că s’o omore cu dragos
tea. Ar fi mai stat mult decă baba 
din casă n’ar fi strigat: „Susană, Su- 
sană, hai dă-mi o lecă de apă“.

Pavel pe cale tot buzele Susa- 
nei le simția pe ale sale, gândul lui 
numai la ea era, de abia ascepta să 
trâcă nâptea, se vină dimineță, se 
mergă la babă să-l lege.

— „Cam mult ai șefiut la baba“, 
4ise tată-s’o după ce ajunse acasă, 
„paremi se, că mai mult ai stat cu 
strigâia cea tinără, decât cu cea bă
trână. Dâr să scii Pavele, că ce ți-am 
spus odată, eu de aceea mă țin. Se 
te văd vindecat și se te însor cum 

sciu eu, se-ml vină în ogradă boii 
ceia, ce ’i-ain mâncat cu doftorii, 
pănă te am scos din cătane“.

PaveJ nu 4iae nimic.
Acum era între ciocan și ileu; 

Susana-i era dragă, de măsa se și 
temea, der nu avea boi, ca se aducă 
la tată-s’o în în locul celor ce ia 
chieltuit cu doftorii. Se nu mai mârgă 
la ea nu putea, că atunci cine să-l 
lecuâscă? De merge, nu se pote 
scăpa se nu se uite la Susana, âr 
de o vedea îl apuca frigurile de n’o 
putea săruta barem! odată. Totă nâp- 
tea îl frământară gânduri de aceste.

A doua 41 tată-s’o merse des de 
dimineță la câmp, âr măsa-’l petrecu 
pe Pavel pănă la baba Sânzâiana, 
că și așa mai avea se-i ducă câte 
ceva, o lecă de urdă, o stergură cu 
făină, o cupșdră de lapte, ve4i, cum 
duc bogății la cei săraci, când au 
lipsă neîncungiurată de ei. Pănă a 
nu pleca însă de acasă îi spuse Pa
vel așa: „Mamă, eu nu sciu ce se 
4ic de piciorul ăsta al meu; doftorii 
nu-1 sciu vindeca, er baba Sânzâiana 
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betul maghiar și a bunei înțelegeri între 
aționalitățl**. După vorbirea ministrului, 
tot publicul, împreună cu Românii și cu 
lașii, a oântat stând în pioidre „Szo 
at“-ul“.

Atâta a mai trebuit, ca acum, 
le bine ce au vă4ut cinstita față a 
ninistrului de agricultură unguresc, 
făgărășenii să-și perdă mințile, să 
ie împodoboscă cu tricolor ungu
resc, să cânte imnul unguresc și să 
ihiue de bucuriă, că în cele din 
armă am ajuns se vedem cu ochii 
frățietatea între naționalități!

De n’ar mirosi raportul de mai 
sus așa mult a usturoiti, păte că 
ni-a pune pe gânduri ceea ce cu
prinde despre vitejia alegătorilor fe
ciorului popii dela Voila; der așa 
suntem întru câtva liniștiți asupra 
pretinsei însuflețiri pentru marele 
ministru de agricultură Darânyi, căci 
ătă ce ne spune „Allgemeine judi- 
sche Ztg.“, (Gazeta universală jido- 
vescă):

Escelența Sa ministrul Darânyi 
a primit și deputăția Jidovilor în 
rendul confesiunilor. După ce a as
cultat vorbirea rabinului, i-a mulță- 
mit pentru modul, cum scie să-și îm- 
plinescă importanta chiămare, de a 
cultiva și de-a lăți idea națională și 
sentimentul patriotic, și a strîns mâna 
fărte călduros membrilor deputăției.

Atunci, în acest moment epo
cal, a pășit înainte voinicosul fîșpan 
de Bausznern și a cjis cătră ministru : 
„’Mi țin de-o plăcută datoriă, de-a 
declara - Escelenței Vostre în fața 
acestor domni, că tocmai aceștia — 
gvreii — sunt iactorii cei mai cre
dincioși în activitatea patriotică a 
comitatului nostru**.

Ce lipsă mai este der de frăție
tatea cu naționalitățile, când comi
tatul se bucură de Jidovi atât de 
esemplar și de-un fișpan, care i ad
miră atât de grozav, și de un mi
nistru, care le sare după gât?

Intr’adevăr, acăstă scenă merită 
un imn unguresc.

Halal se le fiă!

Cnni sunt tratați tinerii români la 
scolele unguresc!.

Mureș-Oșorlieiu, 30 Iunie 1896.
Gimnasiul unguresc romauo-oatolic (cu 

6 clase) din Mureș-Oșorheid era în timpu
rile de mai înainte cercetat în mare parte 
de studențl români de ambele confesiuni. 
Der numărul Românilor de vre-o trei ani 
încoce scade cu pași uriași. Causa este 
tratarea dură și nesuferită din partea unor 
membri ai corpului profesoral, în frunte cu 
directorul gimnasiului Karâcson Mârton, 
un Armean renegat, care nu pote vede 
Români în ochi, precum mi-s’a și spus, că 
s’a esprimat într’o sooietate, dicend: „Kiir- 

tam az egâsz olăhsâgot a gimnaziumbol!“ 
(Void stirpi din gimnasiu întrâgă Vala- 
himea.)

In timpurile de mai înainte, când șo
vinismul nu ajunsese încă la un grad 
așa mare de turbare, tinerimea română era 
altfel tratată, din care causă și trăgea bu- 
ouros să vină la acest gimnasiu, mai ales 
că șcdle medii românesol nu avem în jurul 
aoesta. Și tinerii români făceau onore gim
nasiului prin purtarea și diligiuța lor, ba 
nu odată chiar însu-șl Armeanul, despre 
care amintii mai su9, îi punea pe tinerii 
români ca model înaintea studenților un
guri, îndemnâudu-i pe aoeștia din urmă să 
ia esemplu dela tinerii români.

Dâr s’au schimbat luorurile. De când 
persecutarea Românilor trece în ochii celor 
dela putere ca „merit patriotio“, profesorii 
gimnasiului din vorbă au înoeput și ei să 
întorcă ohepeneagurile pe dos. Directorul 
Karâcson, care înainte pe tinerii români 
îi lua de model, acum înoepu o adevărată 
gonă în contra lor. De oâțl-va ani încooe 
nu găsesce ouvinte mai bune pentru ei, oa 
„biidos olâh**, „diszno**, „paraszt**, „marha**, 
„menj disznopsâztornak**, „menj harangzo- 
nak“, „ne biiddsitsd a levegbt“ etc. („Va
lah puturos**, „porcule**, „prostule**, „vită**, 
„du-te și te fă purcar**, „du-te și te fă clo- 
poțar1*, „nu împuți aerul** etc.)

Așa sunt tratați acjl tinerii români la 
scdlele unguresol. Și aceste batjocuri și in
sulte li-se adresâză studenților de prin clasa 
a V-a și a Vl-a gimnasială, în orele ofi- 
ciose de prelegere!

Anul acesta bieții tineri români au 
mai fost batjocurițl și prin nedreptățile 
cele mai mari, ce li-s’au făout în darea no
telor, oeu caloulilor. Studențl buni, cari 
până aci nu aveau mol măcar „suficient**, 
acum au fost trâutitl în secundă. Unui ti- 
ner român din cl. V gimnasială, cunoscut 
păuă aci ca student bun și cu bună pur
tare, precum în faptă și era, ’i s’a dat din- 
tr’un studiu nesufioient, er purtarea morală 
rea, și acesta numai ca o răsbunare, fiind
că doi studenți unguri spărseseră ferestrile 
profesorului Hâger Jozsef (Sas renegat), 
cari fiind descoperiți au și părăsit gimna- 
siul de bună voiă, pe oâud despre tine- 
rul român s’a constatat, că n’a luat parte 
la spargerea ferestrilor. Pedăpsa ’i s’a dat 
numai pentru-că a avut scire de fapt, der 
pe făptuitori nu i-a descoperit, nevoind a 
se face denunciantul unor colegi ai săi. 
(Gestiune de caraoter!)

Observ, că nici înși-șl părinții școla
rilor nu sunt cruțați de batjocuri și insulte 
din partea acestor fanatici. Așa d. es. în- 
tr’una din cJH®!0 lunei curente, mai mulțl 
părinți români mergând la directorul Ka- 
râoson, acesta ii trata cu cele mai vătămă- 
tore cuvinte, pe cari bunul simț nici nu 
mă lasă a-le reproduce aci.

Cu un cuvânt, situațiunea școlarilor 
români a devenit ne mai suportabilă la 
șoolele ungurescl. Sfătuesc pe orl-care pă
rinte român, că decă are numai ceva mo

ara, să caute a-șl trimite fiii la șcdle ro
mânesol, ori în cașul cel mai rău la scdle 
săsesc!, oăcl la Unguri nu mai e de trăit.

Nirăgeanul.

Houe brutalități ale gendarmilor.
„Tribuna*1 primesc© din Elisa- 

betopol următbrea revoltătăre co
respondență :

In presăra de 7 spre 8 Iunie n. c. 
oine-va a spurcat trei stindarde și precum 
se dice ar fi murdărit și frontul biserioii 
evangelice reformate din loc.

Lucrul a stat baltă, pănă-oând în 10 
1. c. servitorul protopopului Ștefan Câm- 
pian, fu dus prin doi servitori de oraș la 
șeful poliției unde fu întrebat, dâoă n’are 
cunosoință despre aceea, că cine ar fi pu
tut făptui acest lucru urîcios ? Servitorul a 
răspuns, că el nu scie absolut nimio des
pre acest lucru și cu acestea l-a lăsat să 
se reîntoroă la stăpânul său.

Joi, (în 11) d. a. cam pe la 5 ore fu 
drășl escortat din curtea stăpânului său 
prin 2 gendarml în oanoelaria poliției, unde 
după 7 ore, oând toți amploiații s’au de
părtat, fu dus în antișambra canoelariei. 
polițiane, gendarmii au înohis ușa și, pre- 
oum (jace el, l-ar fi îmbiat cu 10 fi. și cu 
un orologiu, numai să spună, că el a făout 
aoest lucru. Sărmanul servitor însă a măr
turisit sincer, că el nu e făptuitorul, nici 
’l-a îndemnat oine-va.

Atunci gendarmii l-au legat cu lanțul 
de mâni și băgend baioneta în veriga lanțului 
l-a sucit și răsucit pană atunci, până când 
i-au vinețit manile, silindu-1 ca să spună cine 
l-a învățat la acesta? El bietul a răspuns, 
că nu scie nimic de întreg lucrul.

Atunci apoi l-au deslegat și ca să nu 
se cunoscă strînsârea lanțului și să nu se 
vadă umflătura, l-au făcut să-și ridioe ma
nile în sus, pentru-ca sângele să i-se scurgă 
iar în mâni; apoi l-au silit se și-le țină mai mult 
timp în un lavor cu apă rece, ca să nu se 
mai potă cunosce semnele maltraotării.

Vineri, pe la 6 bre d. a., când servi
torul s’a reîntors ou trăsura dela gară, un 
gendarm și cu un servitor de oraș, îl aș
teptau în curtea stăpânului său. Gr<-udar- 
mul a provocat pe protopopul să spună 
unde-i servitorul; ’i-se răspunse, că e la 
gară, la oe a observat gendarmul că-1 va 
trage și din căruță ; la acesie stăpânul ca
sei îl provocă să îi arete împuternicirea de 
a face acesta și de a pute esoorta din cur
tea stăpânului pe servitorul seu ? La aoeste 
gendarmul răspunde cu o bruscheță ne mai 
aucjită, oă el n'are lipsă de împuterniciri, oă 
nu numai pe servitor, ci și pe stăpân îl 
pote escorta, când are voie.

A mai adaus si alte cuvinte insultătore 
la adresa protopopului. Destul, că servitorul 
îndată-ce s’a întors aoasă dela gară de abia 
lăsăndu-1 să desprindă caii dela trăsură, fu 
escortat și dus'în înohisorea orașului, unde 
3 nopți au fost chinuit în mod barbar, pănă- 

ce bietul ne mai sciind de sine a spus la pro
tocol ceea-ce i-s'a dictat de cătră gendarml.

După-ce fu escortat la judele investi
gator și înohis, fu făout atent de cătră am
ploiații orășenescl, că nu cum-va să îndrăs- 
nesoă a spune altceva, deoâ ceea-oe a dat 
la protooolul de atunol, oăol altcum er va 
fi dat pe mâna gendarmilor.

Amărîtul om, oare în urma bătăilor 
a căpătat epilepsie -ji a devenit cu totul hă
băuc, temându-se de nouă maltratări, a stat 
și înaintea judelui investigator pe lângă 
fasiunile date la protocolul luat la po
liția.

D-l protopop, fiind chiămat -la polițiă 
în 2 rânduri, fu întrebat, dâoă e drept, că 
învățătorul loan Șeghișorean a fost la dân
sul Dumineoă în 7 a lunei curente și sera 
dela 9—11 ore și că ar fi îmbiat pe servi
tor cu 20 fl. oa să comită aoest luoru 
și. că Joi ar fi c)18> să fiă binecuvântată 
mâna, oare a făout luoru acesta ? Firesoe, 
că protopopul a răspuns negativ.

Sâmbătă, în 1 (13) funie pe la 7 ore 
săra a fost escortat învățătorul 1. Șeghișorean 
cu frate-său G. Timar de un gendarm și un 
polițist la polițiă, unde l-au întrebat: ce 
scie despre murdărirea steagurilor? la oare 
dânsul cunsoiențios a răspuns, oă nu scie 
nimio. Nu li-a fost destul cu atâta, ci au 
început în modul cel mai nerușinat, a-1 păl- 
mui, a-1 pnrnni în cap cum puteau de tare 
și când vrea se strige după ajutor îl ghiol- 
dia în coste în partea stângă de nu mai 
putea să strige de loc, dăr și de striga, pe 
afară erau numai gendarml și polițiști 
(haiduci).

Pe George Timar, oare încă e cu fa
milie, oa și învățătorul, l-a chinuit în mo
dul următor: Intâiii l-a pălmuit păgftnesce, 
după aceea l-a făcut se-șl ridice în sus mâ- 
nile ghioldindu-l în câste când a voit să strige, 
l a lovit în flămâncțare de a picat jos, l a ri
dicat, însă de păr, și ăr l-a pălmuit până a 
picat jos fără simțire.

In fine un gendarm, Român, i-a spus 
învățătorului, să spună orl-oe-l va întreba 
soții iui (gendarmii), căol i-se rupe inima 
vexând, că sufere atâtă, căci de nu, îl vor 
chinui de morte și-i vor ține arestat mai 
multe luni. Povățuit astfel, în contra oon- 
soiinței a spus și neadevărul, adeoă: a spus 
oe a spus servitorul despre promisiunea de 
20 fl. etc.

In 16 Iunie st. n. d. a. la 3 âre învă
țătorul a fost citat la tribunal, unde apoi 
a spus adevărul. întrebând pe înv. I. Șe
ghișorean judele de tribunal, că pentru-ce 
a promis lui L. Gnșan 20 fl. v. a.? Dânsul 
a răspuns, oă nici-oând în viâța lui nu s’a 
înțeles ou un servitor despre așa ceva; der 
la poliție pentru-oe ai 4's așa ?

Răspuns: „Am cjisașa, ca să scap de 
chinurile gendarmilor nemiloși, cugetând, 
că va fi o lege mai adevărată oa a gen
darmilor; amfemeiă bolnavă și copii, și nu 
voiă să trăesc bolnav, de me întrebau gen
darmii, oă „am omorît pe oineva și aceea 
o spuneam de sîlă“, șl-a cerut medio din

mă tem că nu vrea se-1 vindece, de 
o parte ca să capete tot mereu câte 
ceva dela noi, de altă parte ca ce.... 
vecji d-ta“.

„Ei, pentru-că tatăt’o nu te lasă 
ae-i iei fata. Der, ce se 4iceuL nieî 
nu-i de noi; nu-i bag nici o vină: îi 
harnică și frumosă, der nu-i din ămeni, 
e fata nimărui, fata unei strigoie bă
trâne. Ne-ar rîde împregiurimea se 
au4ă, că ne-am încuscrit cu strigăia 
acea bătrână. Fără, pentru aceea te 
păte vindeca, că n’om mai lăsa-o 
num’așa, am vorbit cu tatăt’o și 
i-om da o vițea, numai să te vin
dece, să se apuce și ele la ceva zes
tre pe sema Susanii“.

Când întrară la babă în bordeiu 
ea era pe pat, er Susana era la foc, 
făcea ceva de mâncare. Ii dădu lelea 
Mărină cele aduse, și se depărtă după 
ce vorbi o lecă cu baba și cu fata ei 
și după ce rugă pe babă să facă cum 
scie ea mai bine, și să-i vindece fe
ciorul, că ei vor cunosce-o. Când 
nlftcă o petrecu Susana păn’ afară 

„Ce mai 4ice măta, Susana, troce-i-a 
curând la Pavel ?“

— „I-a trece lele Mărină, peste 
vre-o 4ece 4il0> așa 4i°e mama, că 
bubele o prins g. albi și-l tot mă
nâncă pe lângă ele, semn că se vin- 
decă“.

— „D’apoi de ar da Dumne4eu 
se-i treca să potă munci, că tare ne 
rămâne lucrul îndărăt, că badet’o 
nu mai învinge pe tot locul. Dăr tu 
ce mai faci?**

— „Eu grijesc de mămuca și 
adun buruene pentru Pavel, după 
cum me povățuesce ea; altcum sunt 
sănătăsă*1.

— „D’apoi bine că esci sănă- 
tosă, draga lelii. Der eu stau prea 
mult, că am de făcut mâncare la 
lucrători. Sănătate bună!“

— „Dumen4eu îți dee bine și
Bănetate!** *

Lelea Mărină plecă gândind: 
Nici nu-i modru se nu-i fiă dragă la 
Pavel, că-i și frumbsă, bat’o pustia 
de fată.

Rnsana o petrecu din ochi gân

dind: Bine că te duci, se mai văd 
ce 4iC0 Pavel. Paremi-se însă, că din 
făgădașul lui nimic s’a alege, der 
atunci va fi rău, rău de tot va fi, 
că aprind casa pe el, satul întiegîl 
aprind!

Trecu 4i după 4i și Pavel din 
4> în 41 ae făcea tot mai bine și 
mai bine, până în urmă, colo pe la 
Șgntă Mărie nu mai schiopota de loc, 
ranele ’i se vindecară, de numai pu
țină urmă roșiă mai rămase; dureri 
nu mai simția. Păn’ atunci în totă 
4iua mergea de două ori la baba 
Sânzâiana, că ea sta tot acasă, 4icea 
că-i bolnavă, nu păte umbla pe la 
betegi, și în tot-deuna când mergea 
dela babă drăgostea și săruta pe Su
sana cea frumăsă și tot mereu îi fă
găduia, că numai să se vindece, la 
tomnă se însoră și o ia.

Era deră cam pe la Sântă Mă
rie când era vindecat deplin. Atunci 
îi spuse baba așa: „Alte leacuri nu 
mai pune, fără, pănă va peri și ro- 
șața aceea unde au fost ranele, nu 
lucra tare să te obosesc!, ori să 

asu4l, că să pot ivi âră bubele, nici 
nu te sdrobi tare cu jocul, că, de 
ți s’or isca bubele de nou, mai cu 
greu s’or vindeca*^

Plăti bocotanul bine pe babă, 
datui-au doi saci plini plinuțl cu grâu 
și unul cu mălaiu, trimisu-i a un car 
de lemne, apoi caș și câte și mai 
câte. Der baba, când ve4u atâtea 
daruri dela bocotanul cel sgârcit. 
sciu numai decât, că acele nu-s a 
bună; scia că prin acele-i plătesce 
ostenela omenesce și-i dă să înțelegă, 
că de aci încolo nimic n’au laolaltă. 
Să nădăi și Susana, de ce le trimite 
badea Onul atâtea daruri: ca să-și 
pună pofta ’n cuiu după Pavel. __
Așa și fu. Din minuta aceea Pavel 
nu le mai călca casa. La joc juca 
pe alte fete bogate, er pe Susana 
se făcea a nici nu o vedea. Din asta 
pricină Susana nici nu mai mergea 
la joc, ci ședea acasă și cocea în ea 
o mâniă mare, mâniă nespusă.

După culesul viilor numai au4i 
pe popa vestind în biserică : „Pășesc 
la taina sfintei căsătorii și se vestesc



ofioiu să-l visiteze acolo la tribunal și me
dicul Dr. Antalfi Mano, medio de cero și 
de tribunal, a constatat loviturile pe fața 
învățătorului.

SCmiLE OILEL»
— 28 Iunie.

Salarisarea preoților ,Neue fr. Presse0 
primesce soirea, că ministrul unguresc de 
culte Wlassios se ooupă cu tot dinadinsul 
cu cestiunea salarisărei preoților și încă nu 
numai a preoților catolici, după cum era 
vorba la început, oi și a tuturor preoților 
confesiunilor recepte. Va să dică el vrâ să 
salariseze și pe preoții greco-catoliol, greeo- 
orientall, protestanți, unitari și jidani. Mi
nistrul a și luorat în privința acăsta un 
proieot de lege, pe care la tomnă are de 
gând se-1 aștărnă dietei pentru votare. Lu
crările, după cum spune numita foiă, sunt 
atât de înaintate, încât ministrul de culte 
a și făcut deja înțelegerea cu ministrul de 
finance, așa că, probabil încă în budgetul 
anului viitor se vor vota, cel puțin în parte, 
cheltuelile de lipsă pentru salarisarea preoți
lor. Acăsta, 4i°e „N. fr. Presse0. e o ees- 
tiune forte însemnata, căol guvernul va set 
la rendul seu se subtragă salarul acelor preoți, 
cari nu se vor supune orbesce poruncilor lui. 
— Va să dioă scopul urmat de guvernul 
unguresc este să cumpere sufletele preoți
lor noștri !

—o —
Huiduirea secretarului de stat Zsi- 

linszky. In Gyetva, o comună din cercul 
Zolyom, au4ind poporul, că a sosit secre
tarul de stat dela ministenul de culte Zsi- 
lisky cu scop de a preface școla confesio
nală în șeolâ de stat, s’a dus cu mare 
alaiQ la primăriă și a protestat. Vă4end, că 
nu e glumă, Zsilmszky o tuli în trăsură, 
spre gară, poporul a alergat după trăsură 
aruncând ou petri după el, dăr nu l’a ni
merit. Omenit stăpânirei sunt turbați de 
năcas și pun Cotă v na pe conducătorii 
„partidei poporale0, pe preoții catolici, 
4icend, că ei au pregătit tote acestea. 
Fiind vorba de pielea celor dela cârmă, s’a 
ordonat o aspră cercetare, nu ca cu bieții 
Români dela Mehadica, pe lângă cari n’au 
trecut glonțele gendarmilor, cum au trecut 
pietrile pe lângă trăsura lui Zsilin-zky.

— o —
Un meeting româno-ceho-serb contra 

mileniului. Foile ungerescl primesc din 
Paris soirea telegrafică, că studenții uni
versitari români, cehi, și șerbi, cari stu
diază acolo, vor ține o adunare de protes
tare în oontra mileniului unguresc. Se flice, 
oă adunarea va fi presidută de Flourens, 
tostul ministru de esterne al Franciei.

—o —
Pentru împuținarea dărei de pământ, 

după cum asigură „M.-g.°, se va începe 
în curend o mișcare în tote comitatele. în
ceputul l’a făcut comitatul Turda-Arieș, 
care a și înaintat guvernului o cerere pen
tru împuținarea dărei de pământ. Esemplul 
lui va fi imitat și de celelalte comitate.

—o—
Semne de seceriș slab. După cele 

mai nouă raporta sosite la mmisteriul un

guresc de agricultură, resulted! secerișului 
din acest au are se fiă mult mai slab, de 
cum se oredea chiar și numai cu 2 săptă
mâni înainte. Cucuruz abia dâcă va fi cu 
250—350,000 măjl metrice mai mult ca 
anul trecut. Mai ales în Bănat și în „Alfold“ 
s’au întors în timpul din urmă lucrurile 
mult spre mai rău, de oum se oredea. Cu 
tdte astea prețurile buoatelor s’au tot efti- 
nit pănă acum.

Distincțiune. Intre cei ce au fost dis
tinși în timpul din urmă de oătră monar- 
chul nostru este și Dr. Unger, nreședintele 
tribunalului imperial din Austria și cunos
cutul jurisprudent, care a primit marele 
cordon al ordinului S-lui Stefan.

—o —
Nebunit în temniță. Locuitorul ro

mân Nicolae Butica din Paloș, fiind-că a 
voit să tracă în România cu un pașaport 
scris pe numele altuia, a fost prins și 
osândit din partea judecătoriei de cero din 
Brașov la 3 flile închisore, pe cuvânt, că 
prin acesta ar fi oomis „transgresiune în 
oontra siguranței publice0. Bietul Român, 
fiind închis, s’a simțit atât de superat și 
ruinat, încât în prima 4’ a și nebunit în 
închisore. — Sărmani Români, în țâra lor 
strămoșesoă sunt chinuiți și împușoațl de 
gendarml; de vreu să-și caute scăpare în 
țări străine nu li-se dau pașapârte; de 
vrâu să se refugieze pe căi laterale sunt 
prinși și aruncați în închisore. Unde ore 
mai este ca la noi ?

— o —
Concurg pentru stipendii din funda- 

țiunea Gozsdu. In soopul conferirei de 
stipendii diu „Fundațiunea lui Gozsdu0 pe 
anul școlastio 1896/97 s’a publicat concurs 
pre lângă următOreie condițiunl: 1) Con-
ourenții să documenteze eu documente ori
ginale său anten'-ioate de notarul public: 
a) că sunt fiii de cetățeni ungari și se țin 
de biserica orientală română, spre care 
scop se cere estrasul din matricula boteza- 
ților provădut cu clausula parochului com
petent, că și de present aparțin Ia biserica 
greco orientală română; b) că studieză ou 
succes bun la vre-uu institut public din 
p-itriă, ceea ce studenții dela școlele medii 
să documenteze ou atestai despre anul șoo- 
lastio 1895/6, ăr cei dela facultăți și uni
versități cu indice despre tote cursurile 
ascmtate; c; că nu sunt în stare a-se sus
ține la studii din averea proprie seu a pă
rinților lor, și d) fiă-care concurent are să 
indice în petițiunea sa specialitatea la 
oare și locul unde voesce a oontinua stu
diile, preoum și aceea decă are și alt sti
pendiu. 2. Cei ce vor să studieze la vre-un 
institut afară de patria au să arate nece
sitatea de a faoe studii în străinătate, oa 
in cașul decă li-se va vota stipendiu, să se 
potă îndată esopera concesiunea ministe
rială presorisă. 3. Petițiunile instruate cu 
documentele necesare sunt a-se adresa la 
representanța fundațiunei lui Gozsdu, (Bu
dapest, VII. Kirâly u. 13 sz.) pană la 5 
August a. o. n. 4. Lot odată se provooăsti- 
pendiștii actuali, ea pănă la termenul in
dicat și pe lâugă observarea lit. d) d n 
acest concurs se arăta resultatul studiilor 
din anul școlastio 1895/96, oăoi altcum li-se 
va sista stipendiul. 5. Petițiunile cari nu

sunt instruate cn do cumentele susamintite, 
seu sosite după terminul escris, nu se vor 
lua în considerare. 6. In interesul espe- 
dării regulate fiă-care oonourent să indice 
în petițiune locul și poșta ultimă unde este 
a i-se trimite resoluțiunea representanței.

—o —
Convocări: Adunarea despărțământu

lui XVI., (S&lăgean-Chior an) al Asociațiu- 
nei transilvane e convocată pe 2 August n. 
în Odorheiu (Șzamos-Udvarhely). — De
odată cu acesta se va ținea și adunarea 
Reuniunei fem. rom. sălăgene. — Adunarea 
desp. XXXII UDicio-Sân-Martiri) e convo
cată pe 19 Iulie n. în Iernut (Radnothj. — 
Adunarea desp. V (Seliște) e convocată pe 
1 August n. în Gura-rîului.

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

—o—
„Pomul verde0 este unul dintre, cele 

mai elegante oteluri în Brașov, avend oea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mâncări și băuturi forte bune. Aotualul 
posesor al otelului, d-1 G. Sorea, îșl dă 
fotă silința pentru a câștiga mnlțămirea 
âspeților și a susțină buna reputațiune a 
acestui elegant otel. Joia și Dumineca con- 
certâză musica orășenescă. Avis ospeților, 
cari viu la Brașov!

0 specialitate austriacă. Pațienților de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. I Cutie t fi. Se pote căpăta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben.

Dela comună.

Ședința din 8 și 9 Iulie 1896.
Sub presidiul vice-spanului, Dr. JekeI, 

se alege din o seriă lungă de candidați ou. 
aolamațiune Ios. Peter ca canoelist pentru 
evidența militară. Aoest serviciu se făcea 
pănă acuma de polițiă, er pe viitor se va 
face de alesul canoelist atașat la referentul 
magistratului în cestiunl militare.

După acesta vice-șpanul atrage aten
țiunea representanței comunale asupra punc
tului 12 din ordinea dilei, despre controla 
făcută de densul la magistrat și îu tote 
secțiunile, acestuia, și ține o cuvântare- 
program însoțită de unanime aplause des
pre modul, cum trebue să fiă administra- 
țiunea orașului După retragerea vice-șpa- 
nului, primesce presidiul nou alesul pri
mar K. Jakobi, oare se recomandă în 
acâstă calitate comunei și o r6gă de spri
jinul său.

Advocatul Sorescu interpeleză despre 
modul curios, cum se face canalul de apă 
între gimnastica sasâsoă și procuratura de 
stat. De trei-orl s’au pus țevile de cement 
în pământ și s’au desgropat de două-ori, 
fiind rău așe4ate și „nevoind0 apa să curgă 
prin ele.

Primarul provocă pe inginerul Kertsch 
a răspunde. Acesta cjice, că într’adevăr, a 
avut „peoh° cu anteprenorul, însă greșelile 
făcute se delăturâză pe spesele antepreno 
rului si nu ale comunei. — Majoritatea ia 
aoest răspuns spre sciință.

La oficiul de zălogire (Versatzamt) 
se alege ca oficial tot cu aolamațiune Hein
rich Hann.

Dintre obiectele pertractate a doua 
44 9 Iulie, sunt de remarcat următârele:

La „punctul 12° vine magistratul cu

un teanc mare de protocols și resoripte 
scrise unguresce, despre revisia vice-șpa- 
nului. Dâoă s’ar fi cetit numai estrasele 
germane, făcute de magistrat, ar fi fost 
de lipsă 3—4 ore. S’a făcut deci propune
rea, ca să se traducă tote în nemțesoe și 
să se tipărâscă.

Acâstă propunere s’a combătut mai 
ou sâmă de magistrat, fiind în protoodle 
și luorurl, cari „genâză0. S’a ales dâră o 
comisiune, (un fel de îngropăciune a cestiu- 
nei), oare să judece, că oe e de făcut cu tean
cul de observări ale vioe-spanului, ce se pdte 
publioa și ce nu? E de mirat, oă tocmai 
omenii, cari au propus comisia, s'au ferit 
ca de foc a fi aleși în ea.

Controlorului de cassă Frariz Stihler 
i-se votâză pensiunea conform statutului 
cu 1500 fl. (adecă salar 1000-|-500 cuin- 
cuenale). Văduvei fostului cassier Wăohter 
și orfanilor se votâză ca pens’une și ajutor 
de crescere 880 fl. (560—320).

Esamene la sate.
In 27, 28 și 29 Maiu, de-odată cu co

munele Sărazam, Pogânescl, Bârna și Dri- 
nova despre cari v’am raportat, s’a ținut 
esamenul și în Sâcenl. In tote aceste co
mune esamenele au fost conduse de M. 
O. D. Dimitrie Tătar, preot în Sudriaș-Ju- 
panl, asistat de comisarul de esamene Va
sili e Nicorescu, învățător în TimirescI, la 
sărcinarea P. O. D-n protopresbiter, care 
n’a putut conduce din causa altor multor 
ocupațiunl și din cause sanitare. Am ra
portat în general și pe scurt despre resul
tatul esamenului dela fiă-care școlă, după 
cum s’a urmat și după cum mi-am putut 
însemna, rămănend a espune greșelile, pe 
cari le-am observat și cari mi-se par a fi 
comune mai la toți învățătorii, precum și 
indigitările de lipsă, într’un articol următor.

De-ocamdată voiu raporta ceva și 
despre esamenul din Săcenl. Săcenii e o 
comună mică, numără la vr’o 45—50 case, 
nu-șl pote ține învățător de sine, neavend 
cu ce-1 plăti, ci postul învâțătoresc este 
împreunat cu cel preoțesc. Ca învățător, 
der funcționeză preotul, om de 50—60 ani. 
Școla e în stare bună.

Esamenul s’a început la 27 Maiu îna
inte de amâdl prin rugăciunea, ce s’a cân
tat în cor „împărate ceresc0. Presenții au 
fost 15 elevi și eleve, dintre cari unii de 
repetiția. Probe de esamen au fost, dâr a 
lipsit protocolul de clasificațiune și cons
pectul despre materialul propus în decursul 
anului școlar din tote obiectele de învăță
mânt, ceea ce n’ar fi trebuit să lipsescă 
nici de cum, neputându-ne orienta asupra 
materialului seu apoi numai cu greu, în
trebând pe d-1 învățător, că pănă unde a 
mers din cutare și cutare obiect etc., ca 
nu cumva să-l compromitem înaintea pu
blicului. Esamenul a lăsat multe de dorit, 
der luând în considerare, că învățătorul 
servesce și ca preot și este în verstă' îna
intată, trebue să ne mulțămim și cu atât, 
decă nu s’a putut mai bine și mai mult.

x

întâia Oră: Pavel Cătăramă a lui 
Onu lui Afrim cu Firuța lui Ion 
Tăpălagă, amândoi de aci din sat. 
Cine scie ceva piedecă între ei, s’a- 
ducă înainte la maica biserică41. Toți 
omenii din biserică răspunseră: „Dum- 
nec|eu le ajute, se fiă într’un ceas 
bun și cu noroc!0

Susana era la biserică și când 
aucți vestirea se făcu albă ca păre- 
tele, era cât p’aci se cadă de pe pi- 
ciore. Der se întări în fire și-șî gândi: 
Voiu vede eu ce s’a alege din nunta 
lor! Apoi eși din biserică și merse 
ață acasă, colo în căsuța cea de sub 
biserică. Deci cum întră în lăuntru 
prinse a cânta cât o lua gura:

MințișI bade, mințișl câne
Că n’ai om drag ca pe mine;
Pe mine m’ai celuit, 
Cu alta te-ai credințit, 
Deră de-a vrea Precesta 
Cu ea nu ti-i cununa!

Și:
Bată-te bade sfinții 
Pe petra bisericii, 
M’ai învățat a iubi 
Și-amu mă lași a dori....

Și:
Bade pentru dumniata 
Me topesc ca cânepa; 
Bade, de doruțul tău 
Mă topesc ca inu-’n teu! 
Năfrămuță cu trei pui, 
Fireai, bade, al dracului, 
Ce 4icî astădî mâne nu-i! 
Cât o fost bade vara 
Tot așa ți-o mers gura, 
Că la tomnă mii lua; 
Er când fu colea tomna 
Dat’ai mână cu alta.

Omenii, eșind dela biserică o 
aucjiau cântând, der treceau p’aeolo 
glumind, ca cei nepăsători; muerile 
eșind din biserică, aucțiau și ele, și 
mergeau lin și chitilin ascultând bine 
se auc|ă tâtă vorba cântecului, se 
aibă ce povesti acasă. Peste un ceas 
satul era plin, că Pavelu Onului s’a 
credințit cu Firuța lui Ion Tăpălagă, 
er că Susana babii Sânzâiana s’a 
lăudat în hore (cantecă) că: „Deră 
de-a vrea Precesta, cu ea nu s’a cu
nuna0. Apoi mai adăogeau câte ceva 
și dela ele, și numai de ea vorbiau. 

Unele 4’ceau : „Mai bine ar face Pa
vel se iee pe Susana, că ea cu mă- 
tăniile ei l’a adus din cătane, măsa 
l’a făcut om din chilav ce fusese, și-i 
fată harnică și frumosă, mai harnică 
și mai frumbsă decât Firuța lui Tă
pălagă, care în adevăr e o tapălă- 
gâsă, gândescl că-i o rață0.

Altele îșî dau cu socotela alt
mintrelea, ele 4i°eau așa: „Dumne- 
4eu a rânduit bogat cu bogat, calic 
cu calie; tata lui Pavel nu se putea 
încuBcri cu șolomănărița cea sărăn- 
tâcă, că l’ar fi rîs și cânii0.

Der câte un vîj bătrân, când 
au4ia sfatul boreselor și al babelor, 
le spunea numai două trei vorbe: 
,,En’ tăceți, borese hei! De-i dela 
Dumne4eu lucrul acesta ce ei l’au 
început, s’or lua, de unde nu — încă 
avem se vedem minuni și comedii 
din lucrul acesta. Bogat nebogat, nu 
stă frumos să amăgescă și să ade- 
menescă p’o biată fată săracă și bo- 
lundă, nu-i stă bine să-i umplă ca
pul de greluși și de gărgăuni și apoi 
s’o părăsască, ca p’o haina stricată0.

Acasă află Susana pe măsa fă
când de prân4. Aceea cum o au4i 
horind se nădăi unde bat horile ei, 
der o lăsă se și le gate. Der după 
ce și le găti, începu baba : „Tu, draga 
mamii, ce ești necăjită? Pe cine au 
vestit în biserică? Doră pe Pavel cu 
Firuța lui Ion Tăpălagă?0

— „Pe ei, mamă, pe ei i-a vestit 
popa, n’ar ajunge sera din ia-seră!0

— „Nu fi supărată draga mamii, 
că dela vestiri păn’ la cununie în
că i o hore bună. Sunt trei săptă
mâni, scumpa mamii, și în trei săp
tămâni, dbmne, multe se mai pot 
schimba. Tu Susană, într’o săptă
mână numai, 4’ce diacul din căza- 
nie, au4i numai într’o singură săp
tămână, 4ice, că a făcut Dumne4eu 
tâtă lumea; au4i draga mamii, tâtă 
lumea într’o săptămână, ba numa ’n 
șese 4ile, că a șeptea cji a odihnit; 
d’apoi în 3 săptămâni, câte nu se 
mai pot face și desface? Hei draga 
mamii pănă peste 3 săptămâni păte 
să fiă ori Pavel ori Fira, ori că ei 



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 143-1896.

Ceva despre societățile de împrumut 
în genere și despre o asocințiune 

poporală în specie.
Din disertațiunea d-lui S. Giwcone, învăță

tor în Temeșesci, rostită în adunarea Reuniunei 
învățătorilor români din diecesa Aradului, la 9 
Aprilie 1896.

In timpul din urmă, în continuu se 
amintesc și se recomandă așa disele socie
tăți de împrumut, ori de ajutorare proprie 
și se dice, că din punct de vedere al eco
nomiei naționale, sunt de o importanța deo
sebită. Astfel de societăți s’au înființat în 
deosebite părți ale țării de mai mulțl ani, 
de cătră celelalte popore conlocuitore, și 
și-au dovedit pe deplin puterea lor de esis- 
tență. Ce e drept s’au ivit cașuri, în cari 
funcționarii șarlatani, folosindu-se de cre
dulitatea poporului, l’au jefuit chiar sub 
firma societății. Der cu tote înșelăciunile 
acestea, instituțiunea acâsta nu s’a ruinat, 
oi din potrivă a arătat fructe binecu
vântate.

Trăind deci astăzi într’o epocă, în 
care mai mult audim și cetim: că în care
va ținut, și mai ales în părțile Banatului 
într’o comună mai mare s’a înființat o so
cietate de coriști; pe partea Crișului se 
înființeză reuniuni de îmormentare, socie
tăți contra beuturei vinarsului și a celor
lalte beUturl spirtuose ; apoi, în Ardeal, des
pre renumita „Asociațiune44 pentru înain
tarea culturei poporului român cine n’a 
cetit?- Colo o societate de dame colectăză 
„bani pentru ajutorarea copiilor săraci dela 
școle;“ și despre o mulțime de societăți și 
reuniuni de alte caractere, tote avendu-șl 
un scop măreț, pe care îl urmăresc, pe care 
îl au de țintă înaintea ochilor, și cătră care 
alergă fără preget. Eră scopul suprem, pe 
care îl urmăresc tote societățile aceste, este 
așa cred, ridicarea și înaintarea culturei 
naționali, și prosperarea bunei stări mate
riale a poporului român, astădl atât de în
cercat de sorte. Sciut este, ba e lucru con
statat, că cu cât un popor e mai înaintat 
în cultură, cu atât și starea lui materială 
e mai bună. Etă deci, pentru ce se dice, 
că societățile de împrumut snnt de impor
tanță deosebită pentru înaintarea econo
miei naționale! Și să vedem deră, ce sunt 
aceste societăți și'ce avantagii sunt împreu
nate cu ele?

Societatea de împrumut, ori de aju
torare propriă, nu e alta, decât o cassă de 
păstrare a clasei mai sărace a poporului.

Scopul ei e pe de-o aparte a deda pe 
membrii societății la o păstrare rațională, 
er pe de altă parte a-i cruța de despoiare 
de capital prin aceea, că le împrumută bani 
pe lângă un procent forte mic....

învățătorii, și mai ales cei de pe la 
sate, cari sunt de față atât la bucuriile, 
cât și |la năcasurile poporului, și cunosc 
tote opintirile și scăderile lui, îmi vor da 
drept, când die, că poporul nostru tocmai

așa, lipsă are de a-se deda la câștig și păs
trare, precum are lipsă de împrumuturi ef- 
tine. Și decă afirmațiunea acâsta e drâptă 
cred a nu fi de prisos, să vorbesc ceva 
despre ea.

Pentru a deda poporul la păstrare, 
s’au început ou cassele de păstrare școlare, 
cugetând, că din școlă se se dedea copilul 
la cruțare. Scrisu-s’a pentru și contra cas- 
selor școlare de păstrare destul, ba pote 
mai mult decât ar fi trebuit. Ministerial, 
precum și măritele Consistorie au luat ho- 
tărîrl, au trimis ordinațiunl imperative pen
tru introducerea acestora în școlele popo
rale. Der durerea, n’au avut nici un resul- 
tat positiv, ba în multe locuri au avut re- 
sultate rele, pentru-că școlarii din rîvna, 
ca să-și sporescă depunerile, furau bad dela 
părinții lor, și așa prin nisuința de a cruța 
și spori capitalele lor se dedau la o faptă 
rea și comandabilă, la furt.

In urma urmelor au ajuns la convin
gerea, că pruncul de școlă necăștigând ni
mica, nici nu are de unde cruța. Totă pro
cedura acâsta a fost o procedere greșită, 
pentru-că se dice, că nu racul cel tinăr, ci 
pe cel bătrân trebue mai întâiu dedat și 
învățat să mergă înainte; precum și DonicI 
arată în poesia sa întitulată „Doi raci14. Eu 
așa cred, că nu pe copii trebue dedațl mai 
întâiu la cruțare, ci pe aceia, cari sunt ca
pabili de lucru, pe aceia, cari cunosc va- 
lorea banilor și pot pune si de laturi din 
câștig, numai bunăvoință să aibă; apoi co
piii mai ușor vor urma esemplelor părin
ților lor.

Societățile de ajutorare propriă au de 
basă plătirl, ori cum ași dice depuneri săp
tămânale, cari se înființâză pe cel puțin 
trei, ori cinci ani, și de cari ar pute să fiă 
îu tote comunele mai mari.

Să luăm de es. o comună în care se 
află ‘200 de persone, cari se hotărăsc, ca în 
totă săptămâna să plătescă o coronă (50 cr.); 
ceea ce cred, că ori care diuaș e în stare 
a plăti, numai puțină bună voință să aibă, 
într’o săptămână capitalul lor va face 200 
corone, er într’un an va fi 10,400 corone; 
peste 5 ani 52,000 cor. fără nici o camătă, 
— un capital destul de mare pentru a da 
în cas de lipsă împrumuturi nu numai mem
brilor societății, ci și celorlalți conlocuitori. 
Sunt societăți de feliul acesta, ai căror 
membri plătesc la săptămâna și numai 10 
erucerl, der cele mai multe sunt, în cari 
membrii plătesc pe. săptămână 50 cr., ob
servând, că e lăsat în voia fiă-cărui mem
bru, ca numai atâta se însemneze în listă, 
cât cugetă că e în stare a plăti regulat în 
fiă-care săptămână, fără nici cea mai mică 
forțare. De-orece împrumuturile încă se dau 
în proporțiune cu plătirile săptămânale, 
așa că dâcă un membru plătesce pe săptă
mână 1 fi. va căpăta împrumut de 2 ori 
mai mare ca cel ce plătesce 50 cr., de aceea 
se recere dela înființător, precum și dela 
conducătorii societății a sfătui și a lumina

pe omeni, ca nu cumva, seduși de lăcomia 
unui împrumut mai mare, să inducă în listă 
mai mult decât ar fi în stare să plătâscă 
regulat în fiă-care săptămână. Acâsta este 
basa sănătosă a unei astfel de societăți, și 
erore mare comite orl-care membru, care 
întrând în acăstă societate, nu-șl face so- 
cota despre starea sa materială.

Cine cunosce referințele de împrumut 
de astădl, scie, că cel avut capătă ușor îm
prumuturi forte mari pe lângă interese 
forte scădute. Der omul sărac se bucură, 
decă pote căpăta măcar un împrumut de 
100 fi., pe lângă un percent de 18—24°/0. 
Cel ce trăesce între popor și stă în atin
gere cu el scie sigur, că așa este; unde 
se urcă apoi ospetarea îndatinată a giran- 
ților și deosebitele cheltuell de corespon- 
dare ?

Societățile de ajutor propriu dau îm
prumuturi membrilor săi de comun pe lângă 
5°/(); mai mult, se mai ia câte l°/0 ca spese 
de manipulațiă; alte cheltuell, cari s’ar pută 
socoti, nu sunt. Fiă-care află împrumuturi 
în comuna sa, nu trebue să alerge prin orașe 
pe la agențl, etc.

împrumuturile se dau membrilor în 
proporțiunea următore: în anul prim ca
pătă un împrumut de 100-orI, îu al doilea 
de 150-orI mai mare ca suma ce a plătit’o 
săptămânal. D. e. careva plătesce săptămâ
nal 1 fl.; în anul prim are drept la un îm
prumut de 100 fl., âr în al doilea an se în
tregesc cu 5.0 fl., va să clică: 150 fl. Din 
contră, decă un membru numai în al doilea, 
ori al treilea an are lipsă de împrumut, 
atunci capătă de-oeată 150 fl. Disposițiu- 
nea acesta pentru aceea e de lipsă, pen
tru-că cât mai mulțl membri să potă că
păta împrumuturi și în anul prim.

Interesele după capitalul împrumutat 
se plătesc în rate săptămânale de câte 10 
crucerl, așa, că în 50 de săptămâni și-a 
plătit și camăta, seu pănă când n’a avut 
împrumut bani, plătia 1 fl., er acum plă
tesce «1 fl. 10 cr. la săptămână. Camăta se 
plătesce așa, pănă atunci, pănă ori plătesce 
îndărăt capitalul împrumttat, ori se des- 
ființeză societatea.

Pentru ca plătirile să se întâmple re
gulat, este statorit, cu cel ce întârcliă cu 
plătirea ratei să plătescă pedepsă de întâr- 
diare, însă acesta după putință să fiă cât 
de bagatelă, căci altcum chiar prin acesta 
erășl cei mai săraci sufer. De aceștă pe
depsă se pote mântui orl-care astfel, dâcă 
plătesce înainte tacsa pe atâtea săptămâni, 
cu câte a rămas îndărăt; d. e., dăcă un 
membru n’a plătit 3 săptămâni dupăolaltă, 
atunci în a 4 săptămână plătesce pe 7 săp
tămâni, adecă cu trei înainte. — împru
muturile se fac pe lângă obligațiune, cu 

I aceea observare, că decă împrumutul ar 
trece peste ■’/. parte din capitalul depus de 
respectivul membru, atunci obligațiunea are 
să fiă subscrisă cu doi giranțl.

Aceste ar fi în general principele une 
societăți de ajutorare propriă.

Esperiența a dovedit, că dâcă în frun
tea acestei societăți stau omeni cu inimă 
și durere de causa înaintării bunei stări 
materiale a poporului, acăstă societate a 
înflorit și a adus rode îndestulitore, er în- 
ființătorii au fost mulțămiți de rodele și 
binefacerile, ce le-au ajuns prin densa.

Lucru princpial este, ca omenii să aibă 
încredere deplină în capii acestei societăți, 
cari la rendul lor să fiă omeni cu caracter 
firm, vrednici de totă încrederea, astfel ca 
poporul să fiă sigur, că banii, ce el îi de
pune în totă săptămâna spre fructificare, îi 
află ori când, și în orl-ce vreme, ca și când 
’i-ar fi pus în lada sa propriă. Dăcă odată 
am ajuns pănă acolo, că putem acoperi 
împrumuturile clasei mai sărace din popor 
am câștigat causa.

Poporul nu-șl va mai îngropa capita
lele; dela cumpărarea lucrurilor de lues 
scumpe și netrebnice îl vom converti, sfă- 
tuindu-1 să-și depună banii spre fructificare. 
Lucrând deci ca poporul să devină la îm
prumuturi mai eftine, îl dedăm totodată și 
la cruțare.

Nu pot îndestul recomanda On. colegi 
acestă formă de societate. Decă am isbuti 
a înființa și a pune în praesă atari socie
tăți, am face cel mai mare bine poporului 
nostru, er vădend poporul, că noi lucrăm 
cu deadinsul pentru binele și îmbunătățirea 
stării sale materiale, ne va asculta, ne va 
iubi și ne va cunosce de adevărații săi 
conducători.

Mulțămită publică.

Zernescî, 26 iunie v. 1896.
Corpul îuvățătoresc al șcâlei popo

rale elementare române gr. or. din Zer- 
nescl îșl ține de plăcută datorință a aduoe 
mulțămită publică p. t. d-nl Dr. lancu Me- 
țian și Ieronim G. Bariț pentru binevoito
rul interes, ce l’au arătat față de șcâla 
nostră, dăruind ca premii pentru școlarii 
aleși urmf.torele cărți: D-l dr. lancu Me- 
țiau 10 esemplare Povestiri alese de Petra 
Per.rescu, ăr d-l Ieronim Bariț 10 esem
plare Aria de a trăi, care s’au și distribuit 
cu ocasiunea esamenelor. Primesoă numiț4i 
domul sincere mulțămite atât din partea 
învățătorilor, oât și din a școlarilor:

Vdrtolomeu Bude, 
director școlar.

ProducțiunT și petreceri.

Tinerimea română din Șomcuta mare 
și jur invită la Petrecerea cu joc, ce se 
va arangia în Șomcuta mare în sala cea 
mare dela ospătăriă Joi ia 23 Iulie n. o.

Comitetul arangiator: Vasilie Dragoșiu 
advocat, președinte; Teofil Dragoș și Vic
tor Nilvan vioe-presidențl; Emil Butean 
secretar.; Aurel Nistor, cassar.; loan Ccs-

amencloi sub glie, atunci sănătate 
bună cununie!14

— „Că mai bine eu sub glie, 
mamă, decât se aud cu urechile mele 
și se ved cu ochii mei cum li cu
nună popa; mai bine, mamă, aprind 
biserica pe ei, de B’a duce minune 
în tbtă lumea! Apoi, nu mi-ar fi 
ciudă mamă, decă m’ar lăsa pentru 
o fată mai ca bmenii, der pentru tă- 
pălaga aceea, mamă — numai că ce 
are boi... îmi vine s’o sugrum unde- 
oiu întelni-o, ori se merg se aprind 
casa pe ea, se ardă cu tot binele 
lor, mâncași-ar boii!44

— „Der taci draga mamii, nu 
mai vorbi așa, că va fi cum va vrea 
Dumnezeu, nu cum voiu voi eu, ori 
tu, ori altul41.

A doua c|i, des de dimineță, pe 
nemâncate, se luă baba Sânzâiana 
și se duse de acasă. — „Rămâi și 
ai grije de casă44, $ise cătră Susana, 
„eu merg o lecă ’n sat, păte nu 
m’oiu abate pănă colo cătr'amec|I. 
Tu fă-ți de mâncare și-mi lasă și 
mie o lecuță44. Și se duse baba ață 

la bocotanul, la Onul Cătăramă. Și 
nimeri bine, că toți căsenii bocota- 
nului erau acasă. Deci îșl cjise baba: 
în bun ceas am plecat de acasă, o 
se rupem, ori în bus ori în jos. „Bună 
dimineță!14 cjise ea întrând în casa 
bocotanului.

— „Să-ți dee D c|eu bine44 — 
ruspunse lelea Mărină, „treci și șec|I 
lele Sânzâiana14.

Bocotanul nu fiise nici albă nici 
negră, cătră baba, ci un fior rece-’i 
trecu prin tot trupul, când o vedu 
întrând; Pavel încă nu cJLe nimic 
el rămase ca pironit pe scaun, unde-1 
aflase baba.

— „Șetjă binele și sănătatea44, a 
răspuns baba, „că n’am venit să șed, 
fără — nb — o lecă tot o să șed, să 
vă șadă norocul14. „Der ce mai fa
ceți? Cum te mai simți la picior, 
Pavele, nu s’a obrintit cum-va cum 
ai jucat la credință?44

— „Nu lele Sânzâiană44, răs
punse lelea Mărină, „nu-1 mai dore. 
D-cJeu să-ți dee bine și sănătate, că 
bine l’ai lecuit44.

— „D’apni bine, că nu-1 mai 
dbre44, 4lse baba, „bine că i-a tre
cut, că era pagubă, fecior tinăr și 
frumos se se stingă dintr’un picior... 
Și, 4b ați credințit cu Firuța lui Ion 
Tăpălagă? Hm! se vă dee Dumne- 
4eu noroc, der eu ca o babă ama
ntă, din mintea m ea cea prostă așa 
4ic, că din nunta aceea nimic s’a 
alege44.

— „Ba s’a alege* — răspunse 
apăsat bocotanul Odu, care pănă 
înti’aceea nu 4>se9e nimic, numai 
strîngea fălcile și-și mușca buzele 
de necaz, că atât de dimineță, chiar 
Luni dimineță, la începutul săptă- 
mânei, a venit hârca aceea la casa 
lui, și babele sunt mărăsin rău la 
casă, decă-ți întră ele mai întâiu, 
Luni dimineță.

— „Ba s’a alege!44 mai repetă 
el odată, „și chiar de nu s’ar alege, 
tot nu m’oiu încuscri cu o bosorca- 
nie ca tine și n’oiu aduce ’n casă 
de noră o javră cu fata ta, care su
cise capul meleanului!41

— „Nu te cătrăni așa tare, 
Onule41, 4!9e baba Sânzâiana, „nu te 
cătrăni așa tare, că n’ai de ce; d ta 
escl cap de bărbat și ar trebui se fii 
mai cu minte decât o biată de babă, 
cum sunt eu. Eu n’am venit aci se 
mă sfădesc cu d ta, nici am venit 
se-ți cer ceva, că, slavă Domnului, 
nu rîvnesc la bogăția nimărui; cât 
ne trebue nbue la două guri avem 
destul, ba încă prea destul. Der am 
venit se vorbesc cu d-ta și cu lelea 
Mărină și cu Pavel, ca cu nesce 
bmeni de cinste și de omenie, după 
cum ve ține tot satul, că sunteți44.

— „Apoi ce vrei deră?44 întrebă 
Onul răstit: „4i curend, că n’am 
vreme se stau cu babele în minciuni. 
Dâră nu ți am plătit păn’ ce mi-ai 
lecuit feciorul?44

— „Ba plătit, bunul Dumne4eu 
se-ți dee bine și sănătate, mi-ai plă
tit omenesce; dăr aci-i vorba de alt
ceva, e vorba de cinstea fetei mele, 
de cinstea bordeiului meu, care a 
călcat’o în picibre feciorul d-tale și 
s’a jurat pe câte-’s pe lume și pe 
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tea controlor. Membrii In comitet: Laur. 
Avram, Al. 0. Bogdan, Em. Bota, Dr. Oct. 
Cotoț. Aug. Dosa, Aug. Dragoș, T. Iile, 
V. Indrean, Gr. Lengyel, P. Longin, G. 
Micu, C. Muște, V. Muște, A. Nilvan, St. 
Pop, V. Vasvâri, Gr. Zah.

Prețul de intrare pentru fiă-care pei- 
sonă 1 fi. începutul la 7 ore s6ra. Venitul 
curat e destinat pentru ajutorea cu cărți 
didaotice a elevilor dela șeolele confs, gr. 
cat. rotnâue.

Suprasolvirile se vor chita pe cale 
•Ziaristică.

*
In favorul Reuuiunei pentru cultura 

profesională a femeei se va da în săra de 
18 Iulie n. (6 Iulie st. v.) un bal în sala 
gărei Predeal. Va cânta muși ca militară ro
mână. începutul la 8 ore.

Rog pe toți amicii și binevoitorii, 
cari din incidentul răposărei iubitei și ne
uitatei mele soții Emilia nise. 1. Eetric, în
tâmplată Duminecă în 5 Iulie n., au bine
voit a-ml adresa cuvinte de mângâiere și 
a-o onora cu petreoerea până la mormânt, 
se primâscă pe acestă cale sincera mea 
mulțâmită.

Brașov, 10 Iulie n. 1896.
Vasile Meșotă, 

pălăriei'.

„R o ni â n i a agricol ă<£.
(Urmare.)

Cei mai mulțl dintre proprietarii de 
moșii (boerii), nu șed pe aoelea, ci le dau 
în arendă; ei vin numai odată de douâ-orî 
pe an la ele: după treerat și oulesul po 
rumbului (euouruzulufi pentru înoassarea 
prețului arenflii. Unii dintre boerii mai cu 
rstare au început a petrece chiar afară din 
țâră prin Francia și Italia cu deosebire, 
nude prăpădesc averea câștigată cu sudo- 
rea țăranului român.

Arendașii moșiilor boerescl sunt în 
cea mai mare parte omeni străini nu nu
mai după națiune, ci și în privința bună- 
.stărei și fericitei țăranului, pe care-1 pri
vesc mai mult ca pe un material bun de 
esploatat. Intre 100 arendași de moșii s’a 
constatat, oă numai 20% sunt Români, 
ceilalți sunt Greci, rămași încă de pe tim
pul domuirei Fanarioților, apoi Bulgari, 
Evrei, Armeni, Sârbi și alții.

Fiind-oă, după cum am cțis la înce
put, cu prilejul desrobirei țăranilor, aoeș- 
tia au căpătat deopotrivă pământ, așa se 
pdte die0 și în deobște, că dincolo la sate 
toți locuitorii lor sunt deopotrivă de să
raci, afară de arendaș, care nici el nu 
șâde între țărani, ci-șl are acolo numai 
un epistat (deregător) pentru încassarea re
coltelor.

Pe cele mai multe locuri se note ve
dea preotul, învățătorul notarul și prima
rul, lucrând alăturea cu țăranul în brazda 
arendașului, de unde și urmeză apoi, că 

I numiții niol nu pot să aibă respectul cuve
nit înaintea păstoriților lor. S’au întâm
plat de multe ori cașuri, că preotul seu în
vățătorul au fost sculați noptea din somn 
și au fost duși la primăriă seu la prefec
tură la porunca arendașului chiar și în- 
tr’alt sat.

In privința caselor de locuit și a îm
brăcămintei țăranilor d-1 N. V. Leonesou 
într’o scriere a sa din 1887 tipărită la Iași 
despre „Starea țăranului român“, ne dă ur- 
măforele lămuriri:

„Casa țăranului e formată din o sin
gură cameră, în care se intră prin o tindă. 
Odaia de obiceih e mică, tavanul jo3, așa 
oă înălțimea e de abia 1 metru 50 cm. 
Lumina lipsesoe, fiind-oă odaia n’are de
cât o mică ferestră de 20 — 30 centimetri.. 
Aci, în acestă oameră trăesce întrâga fa
milia a țăranului, familiă compusă câte 
odată din 4 seu 5 persone. Tot acolo se 
primeece vițălul nou născut seu alt ani
mal. Se înțelege cât de viciat (stricat) e 
aerul. “

„Păreții caselor sunt forte subțiri. 
Făcuți din nuele de asupra cărora se pune 
vălătuci (bulgării de tină), cari se usucă 
numai prin acțiunea sorelui, ei nu sunt de 
natură a apăra pe țăran contra intemperii
lor, la cari pdte fi supus44.

„Mai sunt și alte case mai misera
ble, numite bordeie. Acestea sunt săpate 
în pământ și sdmănă mai mult cu nisce 
pescari pentru animalele sălbatioe. Aici 
lipsesce complect lumina, pentru-că numei 
în fundul lor se vede câte o mică spăr
tură de 15X15 cm. și adese-orl astupată 
cu pânză cernită ori beșică de bou în loc 
de sticlă. Nu se vede în o asemenea lo
cuință nici pat, nici vre-un utensil ore- 
oare. Câte odată se găsesce o masă ro
tundă pe care țăranul îșl pune mămăliga. 
In aceste bordee, omul îșl pierde orl-oe 
demnitate (vrednicia). Alături cn el dorm 
porcii, vițăii și alte animale. Din fericire 
numărul acestor locuințe ale morții, sunt 
puține. De obiceiii țiganii locuesc în ele“.

„Imbrăoămintea țăranului este tot așa 
de simplă ca întrega lui vieță. In special 
țăranii din Moldova sunt îmbrăoațl ca 
vechii Daci, după cum se vede pe colona 
traiană din Roma. Vara portă cămașe, is- 
mene (cioreol) de lână albă și opinci. In 
cap cu căoiulă și rar portă pălănă. Ierna 
suman ori cojoo în piciore opinci, forte 
rar ciobote, er în cap căoiulă de die. Opin
cile pe cât sunt de corndde la mers, când 
e uscat, pe atât suut de rele și nesănătose 
pe vreme de pldie. Ele țin piciorele vecl- 
nic în ume461ău.

„Femeia țăranului ara o îmbrăcăminte 
și mai simplă. Portă și fustă de stambă 
(rochie) în timpul verei. Ierna pe deasupra 

pun câte un rninten său cațaveică (cojoc). 
Ce'e mai avute îșl „permit luorul a îm
brăca cațaveice cu piele de vulpe44.

In timpul din urmă s’a adus o lege, 
care văcjend urmările triste de pănă acum, 
a hotărît vinderea în loturi de oâte 15—30 
pogone din moșiile statului, țăranilor mai 
cu dare de mână, oa să se potă ridica și 
dincolo la sate o clasă mai avută de 
omeni.

Arendașul de moșiă este privit din
colo, ca un părăsit, care după-ce ajunge 
la stare și avere de pe spatele bietului ță
ran, se retrage unde-va la un oraș, seu se 
re’ntorce în țâra lu); el pote pierde forte 
puțin chiar și în cașurile aoelea, când nu 
se fac bucatele, dedre-ce afară de sămânță 
și câte-va unelte mai neapărat de lipsă la 
eoonomiă, nu mai contribue ou nimic la 
cultura pământului. Mai mult pierde țăra
nul și proprietarul în asemenea oasurl.

Noroc, oă pănă acum a esistat o lege 
bună dincolo și anume: ca străinii să nu-șl 
potă cumpăra pământ la țară, decât numai 
la orașe, căci de nu ar fi esistat legea 
aceea mai jumătatate pământul ar fi fost 
în mânile străinilor.

In Moldova s’au înoeput de oând cu 
răsboiul vamal dela noi vinderea moșiilor 
în măsură mai mare și acela a ajuns mai 
cu sâmă în mânile Evreilor, cari s’au spo
rit acolo într’un număr fdrte însemnat, nu 
numai la orașe, ci chiar și pe la sate ca 
câroiumarl, neguțători, arendași și altele.

Pământul dela șes al României este 
forte roditor, dâr sufere de multe ori de 
seoetile prea îndelungate de peste vâră. 
De aceea se cultivă mai mult grâu de 
tomnă și alte spiodse, ceri pănă când dă 
seceta, pot să ajungă la cooere. Acesta 
provine mai cu sdmă de acolo, că nu se 
află păduri și rîurl mai mari, cari se potă 
produce aborii de lipsă, pentru formarea 
norilor și a ploiei. Chiar șt cele, câte-va, 
oarl se mai află pe la șes, pe domeniul 
cordnei m?.i cu sâmă, am văcjat, că încep 
a se tăia, pentru a se face locuri de cul
tură din ele.

Câmpul e forte mare și departe de 
comună, nu ca pe la noi, așa încât am 
văjut, oă țăranii pe timpul lucrurilor de 
câmp îșl pun pe cară mult calabalic de 
vesminte, mâncare și alte multe de lucru 
și aoolo dorm și peste nopte cu „vițel și 
purcel“ ou tot cum se Zice.

Părțile de pământ (parcelele) sunt fdrte 
lungi, âr cele mai multe și forte ânguste, 
așa încât în câmpul întreg nu este de cât 
un rend-două de paicele, pe cari trebuie 
să mergi câte-va pătrare de oră pănă când 
ajungi în capătul lor, așa încât ou drept 
cuvânt se mai numesc acelea și sfore de 
pământ.

Țăranii dincolo, parte înfricațl de anii 
răi, parte ca să stringă și ei rodurl mai 
multe, cuprind totdâuna prea mult pământ 
pentru cultură, dela arendaș, așa încât al 

lor în deobște ’rămâne Jou lucrul mai pe 
urmă, de unde și urmeză apoi, că cucu
ruzul lor mai nici odată nu se coce bine 
âr grâul nu se pdte vinde de cât sub pre- 

1 țul adevărat.
Pâne de grâu la țâră nu se face pe 

cele mai multe loourl, fiind-eă de o parte 
n’au cuptore, âr de altă parte niol' nu o 
prea sciu face, oi țăranii se nutresc numai 
cu mămăligă (mălaiu), oare făcându-se une
ori din cucuruz necopt de ajuns, le oau- 
seză nisce friguri numite „pelagră44 în urma 
oăruia se și prăpădesc mulțl. La acesta 
mai contribue și locuințele, oarl, după cum 
am văZut mai sus, sunt în mare parte 
îutr’o stare de tot tioălosă.

tVa. urma.)

p o v E:yl
Periele de cap se pot curați ast

fel: Peria se îmbie mai de multe- 
orl în spirt de salmiac și după ce 
s’a curățit se clătesce în apă curată 
și se pune se se usce, vara la sdre, 
er ierna într'un loc nu prea cald și 
așec|endu-o cu perii în jos.

*
Contra durerii de măseie se re- 

comaudă ca bun și folositor frun
zele de pătreojel de grădină (petor- 
selium sativum), fierte în lapte și 
puse cât numai se pot suferi de calde 
pe locul din afară, unde e măseua, 
care dore. Un alt leac, erăși bun, 
sunt trandafirii (fldrea) de grădină; 
aceștia se fierb în apă, apoi se stră- 
coră și apa aceea numită apă de 
roze, se ia în gură cât se pdte de 
caldă. Aceste două leacuri folosesc 
forte mult, mai ales când gingiile 
sunt umflate; ele trag umflătura, er 
apa de roze ajută., ca se spargă și 
să se scurgă puroiul copt și strîns 
în gingia.

*
Cum se curăță pălăriile de paie? 

Se frecă pălăria cu pietră puciăsă, 
apoi cu o cârpă de postav îmuiată 
în rachiu. După ce pălăria se uscă, 
se perie, er pe cealaltă parte se șterge 
cu o cârpă îmuiată în apă de gumă.

In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 
din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-cărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damascliin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetio 
pe 336 p"g., hârtiă fină Prețul 65 er.

*
Escursiuni pe munții Țărei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul aoesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu44 din Brașov 
o oarte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan

sub sdre, că a lua pe Susana, vorba 
cântecului:

Cât o fost bade vara 
Tot așa ți-o mers gura, 
Că la tomnă mi-i lua; 
Când o fost colea tâmna, 
Tu dai mână cu alta....

— „Bine-i așa Onule ? Frumos 
e așa? Așa vrea DumneZeu, că fe
ciorii cei bogați se batjocorescă 
pe tetele cele serace și apoi se le 
lase de rîs la lume? Spune-mi de ai 
fi d-ta în locul meu, ce ai face?“

— „E!“ răspunse Onul răstit, 
„ți-am spus, că n’am vreme să stau 
cu babele ’n minciuni; n’am se mă 
spo.vedesc. Javra de fată se nu-mi 
fi ademenit feciorul și pace și sănă
tate ! Hai, Pavele la lucru, nu sta 
gură căscată, ascultând nebuniile 
babii, er tu babă te du frumușel 
acasă și descântă-i Susanii, dor s’a 
afla vr’un nebun să o iee și pe ea, 
că de casa ndstra nu-i!ff

— „Mulțămesc d-tale, Onule. As- 
ta-i mulțămita, că ți-am adus fecio
rul din cătane cu lacrămile nâstre, 

cu rugăciunile și cu mătăniile nds- 
tre; asta-i mulțamul, că ce l’am vin
decat și l’am făcut din schilav om 
ca omenii!41

— „De l’ai lecuit — ți-am plă
tit; de socoti că nu ți-am plătit des
tul, spune, că am de unde-țl plăti44.

— „Ai, ai, DumneȚeu să-ți dee 
bine și sănătate. Ține însă minte 
Onule, că Dumnecjeu nu bate cu 
bâta pe ce-i ce-și calcă jurământul, pe 
cei ce batjocoresc pe cei săraci44.

Baba, eși oftând, er Onul cu ai 
lui remaseră cătrăniți. Nici unul nu 
Zise nimic ci-și căutară de lucru, cu
prinși fiind de feluri și feluri de gân
duri. Lelea Mărină tâtă era rece, că 
baba va tace farmece și te miri ce 
’i va ajunge; badea Onul înjura în 
gândul lui pe baba, care-i amăresce 
Zilele cu vorbele și cu amenințările 
ei; Pavel sta la îndoelă: să facă 
nuntă cu fata lui Ion Tăpălagă ori 
se strice și se iee pe Susana? Ave
rea lui Tăpălagă-i plăcea, că doră 
era feciorul tătâneseu, der ochii Su- 
sanei îi plăcea și mai mult, er de | ca aceea nu se

farmecele babei se temea mai rău 
decât de foc.

Baba se duse dela Onul ață la 
popa, pe care-1 află în pdrtă:

— „Bună dimineța,părinte!44 Și-i 
sărută mâna.

— „DumneZeu te blagoslovescă, 
babă, da ce mai faci, ce veste ne 
aduci?44

— „Mulțămesc d-tale, părinte, 
tot am face, ca bătrânii, der veZi 
d-ta, necasuii vin și trec și peste 
gazde, der peste nesce biete muieri 
serace cum n’or trece? N’ar pute 
părintele osteni pănă ’n casă, am se 
mă jeluesc de ceva44.

— „Ba bucuros, babă44.
Și intrară amendoi în casă, unde 

baba începu: „Uite, de ce am venit 
la d-ta, cinstite părinte, să faci bine 
să nu cununi pe Pavelu Onului cu 
fata lui Idn Tăpălagă, că el s’ar 
căde să iee pe Susana mea, că veZi 
d-ta, ia făgăduit că, o va lua și amu 
o lasă de rușine la sat“.

— „Așa ar fi se fîă, babă, der una 
pote, că veZi d ta, 

Onu-i gazdă mare, n’are numai pe 
Pavel, e în stare să părte cu tine 
pâră păn’ la vlădicie și tot nu s’a 
încuscri cu tine. Fără, eu dator sunt 
se cerc, der rău mă tem că ’nzadar 
mi-oiu răci gura44.

— „D’apoi așa e, părinte, der 
uite d-ta, nu-i cu dreptul. Că copila 
mea ani de Zile a fost în brazda lui, 
pe plată, nu-i vorbă, dâr scii d-ta 
cum mai plătesc bogății. Apoi, după 
ce au dus pe Pavel cătană, noi ne-am 
trudit de l’am scăpat, lacrămile și 
mătăniile nostre l’au sloboZit din 
cătane, nu boii lui. După ce a venit 
acasă boleac, eu Fam vindecat cu 
ajutorul lui DumneZeu. Apoi, ore ca 
să fiă bărbat la fata lui Tăpălagă 
ne-am ostenit noi atâta pentru el? 
Drept să-ți spun, părinte, de-i cununi, 
nJo fi bine, că-i păcat de morte...... 
că fata mea....

Cu aceste vorbe baba îșl luă 
rămas bun dela popa, care rămase 
îngândurat, de-6rece de farmecele 
babii Sânzâiana, cine nu se temea? 
Era colea pe la prânZul cel bun
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Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și I 
platourile lor, eu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plăi 
oute; desorierl întregite ou schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să cundscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă aoum nu 
avem sorisă alta in limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, oonstătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-f- 6 cr. 
porto). De venerare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

In editura librăriei H. Steinberg din 
Bucuresol (Strada Șelari Nr.) a apărut: 
Chestiuni de învățământ, un volum de 
340 pagine, note asupra învățământului 
primar de d. A. Lupu-Antonescu, profesor 
și inspector al școlelor primare și normale. 
Cuprinde următdrele 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 românescl. Prețul 2 lei.

*
A apărut un nou volum de D. Teleor, 

cu titlul: Realiste. O colecțiă de povești 
scurte, epigrame, pasteluri și descripții în 
versuri, cari corespund perfect titlului lor. 
Pline de acel humor sincer și nesilit, scrise 
îutr’o limbă simplă lipsită de a;tificii, în 
acea limbă a poporului, pe oare o mfi- 
nuesce cu atâta ușurință ounosoutul autor, 
ele sunt de un f-irmec desăvârșit. îndem
năm pe public să le cumpere. Prețul unui 
exemplar broșat 1 leu 50 bani.

MULTE SI DE TOATE.
9

Căldura sorelui.

Căldura sorelui răspândită în timp de 
o minută este așa de mare, încât pentru 
a produce o astfel de căldură în același 
timp ni-ar trebui să ardem 12 cuadrilione 
tone de cărbuni. Er apa, absorbită într’o 
minută de sore, de pe întreg rotogolul pă
mântului este socotită la 37 miliarde tone.

*

FrisurI semnificative.

In Japonia femeile se pot cunosce de 
pe pieptănatul părului, anume se pote sci, 
cari dintre ele sunt fete, cari femei mări
tate și cari sunt văduve, ce doresc a se 
mărita.

Fetele, cari doresc a să mărita, îșl 
portă părul împletit sus în formă de even
tail, său în forma fluturelui; afară de aceea 
îșl mai împodobesc părul cu mai multe ga- 
lone de aur și argint și cu mărgele co
lorate.

O văduvă, care îșl căută un al doilea 
bărbat, îșl împletesce perul pe un ac de 
os de broscă țestosă, ce stă orisontal.

Er văduvele, cari voesc a rămâne cre- 
dinciose bărbatului lor răposat și nu mai 
voesc a se mărita, îșl tund părul scurt și 
și-l peptănă înapoi, fără nici o podobă. 
Femei peptănate astfel însă rar se pot 
vede.

Acest mod de pieptănare chiar și la 
noi cam rar l’ai pute vede, dâcă ar fi moda 
ca prin Japonia.

*

Luptă între doi cerbi.

Contele Seherr-Thoss, tcl&yq proprietar 
în Dobran, a fost dilele trecute martor ocu
lar la lupta pe morte pe viâță a doi cerbi, 
pe el o descrie astfel:

într’o sără pe la 7 ore mă preumblam 
pe marginea unei păduri. Pe lângă pădure 
se află o holdă de grâu, așa ca de-o jumă
tate di de plug. Odată văd numai, la o de
părtare ca de vre-o 400 de pași, în holdă, ri- 
dieându-se un nor de praf. Mai apropiin- 
du-mă puțin, spre mirarea mea văd la lo
cul de unde se înălța praful, doi cerbi, 
stând față în față.

In momentul următor se aude un răc
net și unul dintre cerbi se repede spre ce
lalalt. Cu mare furiă se bufnesc cerbii unul 
într’altul. Am audit bine ciocnitul frunților 
și a comelor lor. Un moment-două se ri
dicau în piciorele din dărăt, er cu cele din 
ainte îșl dădeau lovituri, cu gura se muș
cau, er cu cornele se apărau. Odată unul 
se aruncă asupra celuilalt, li-se înclestă cor
nele într’olaltă și cad amândoi la pământ.

Din causă, că grâul era mare, pe cerbi 
nu-i mai puteam vede, și numai după praf 
puteam vede, că ei și jos încă se luptă. 
De-odată s’are unul sus, celalalt după el. 
Din nou se începe lupta și cu nouă furiă 
se isbesc unul într’altul. Ambii cerbi au 
răcnit, așa încât a răsunat pădurea.

Unul atacă din nou pe celalalt, voesce 
cu cornele să-1 sfâșie în costă, dâr cel ata
cat apără lovitura. Acum nici unul n’a 
răcnit și am audit bine pocnetul comelor. 
Acestă lovitură a slăbit puterile amendo- 
rora, silindu-i să se odihnescă puțin.

Din nou se repede apoi unul spre 
celalalt, atacându-1 cu cornele ; cerbul de-al 
doilea, ostenit fiind nu mai atacă, ci nu
mai se apără. Și acum cornele lor așa s’au 

încleștat unele într’altele încât amândoi 
cerbii căclură la pământ fără a se mai pute 
mișca.

Eu atunci am alergat spre cerbi, unul 
era prăvălit pe coste, celalalt pe spate și 
așa steteau amândoi cu grumadii suciți și 
nici unul nu se putea scula.

Mi-iam pus pușoa jos și am voit să 
le desfac cornele de cătră olaltă, der nu 
s’a putut. In fine m'arn dflcis să pușc pe 
unul dintre cerbi și l’am pușcat.

Acum am putut să le desfac oornele. 
Cerbul neinpușcat îndată ca s’a vădut li
ber a sărit sus și s’au îndreptat spre pă
dure, aruncând asupra mea o privire duidsă 
de mulțămită. Am privit în urma cerbului 
ce mergea spre pădure; pănă a ajuns la 
marginea pădurei, el s’a întors de mai 
multe-orl, uitându-se asupra mea cu recu- 
nosciuță, ca și cum mi-ar fi c}18 : ’0 niul- 
țâmesc pentru ajutor. Pe acest cerb n’am 
avut tăria să-l împușc.

&

Li-Hung-Ciang și radele lui Rontgen.

După cum să scrie din Berlin, vice-regelo 
chinez, Li-Hung-Ciang s’a lăsat să î esa- 
mmeze capul cu ajutorul radelor lui Ront- 
gen de cătră profesorul Slaby. Esammarea a 
durat 20 de minute și s’a oonstatat un 
lucru pe care nime nu-1 aflase pănă acum 
și anume: s’a putut forte bine vedea în ca
pul lui Li-Hung-Ciang glonțul șt locul pe 
unde a străbătut. Li-Hung-Ciang a fost 
pușcat de un fanatic cu ooasiunea unei 
pertractări în unele afaceri chinese-japonese.

Oălezxcla,i"a.l septemanei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 30 ț Adun.ss. apost. 12 Enric.
Luni 1 CosmașiDâmian 13 Eugeniu
Mirțl 2 ț Vest. Precur. 14 Carolina
Mex. 3 Mart. Iacint 15 ț Imărț. apost.
Joi 4 P. Andr. Critean 16 Walter
Vin. o P.Atan. și Anton 17 Alexie
Sâm. 6 G.păr Sis. celm. 18 Camila

Cursul losurilor private
din 7 Iulie 1896

otimp. vinde.
Basilica 6.60 7.20
Credit ... 198 25 199 25
Clary 40 fl. m, c. 59.- 60 —
Navig. pe Dunăre —._
Insbruck .... 26 25 27.25
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach .... 22.— 23 —
Buda .... 59.— 61.—
Palfiy .... 59.50 60.50
Crucea roșie austr, 18.- 18.50

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

Rudolf 22.50 23.50
Salm .... 69.— 71.-
Salzburg .... 25.50 26.50
St. Genois 69.— 71.—
Stanislau .... 43— 45.—
Trieitine 4'/,7» 100 m. c. 145.— 150.—

dto 4u/0 50 69.— 73.—
W aldstein 61.— 63.-
Serbescl 3°/,, 35 — 35.50

dto de 10 franci —,— —,—
Banca h. ung. 4% 121 75 122.75

Bursa de BucurescI

din 7 Iulie n. 1896.

"V alori

be
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.- Oct. 1017<
Renta amortisabilă . . . 6"/o 100.—

„ „ (Impr. 1892 . . . 5u/o lan.-Iul. 98.'/,
1 „ „ din 1893 5% 98.'/,

„ „ 1894 int. 6 mil. fi°/n Apr.-Oct. 96 —
„ „ (Impr. de 32. '/î mil. 4°/o ian.-iulie 85 7.
„ „ (Impr. de 56 mil. n n 86.7,
„ „ (Imp. de274 m 1890 a w n 86.7x
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 n n 86.7,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47o 86 7,

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67o Mai-Not. 100 7„
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 290.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—iul. 94.7,

„ „ ,. din 1884 57„ Mai-Nov, —
„ „ „ din 1888 57,, luu.-Bec. — —
., „ „ din 1890 57o Mai-Not, 95 ■/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lau.-lulie 91.
„ „ urbane BucurescI 67o 71 77 —.—
71 55 11 « 57o » n 85.—

f<7o 82 —
Oblig. Soc. de basalt artificial 67o

V.N.
n 11 —. -

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1622
Banca agricolă.................. 500 150 v. 200 -
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 416.7,
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 >1 •» 433. -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300-■
Soc. Rom. de Constr, ult.div.15 1. 250 181. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 77 77 110. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ . -

„ ., „ „ 2em. u. d. 0 10'0.. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei >0i. —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 WiL’ —.
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur ■J >7 20.10

S C O MPTUKl:
Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte «7o Petersburg . . 47,7o
Casa de Depuneri B’/2 Berlin .... 87o
Londra .... 2% Belgia .... 8'/,7o
Viena................... 57o Elveția .... 37»

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 10 Iulie st. n. 1396.

Mesura 
seu 

greutatea

II

Calitatea.
Valuta 
austr.

A- 1 cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
Grâu mijlociu , . 5 50

>7 Grâu mai slab . . 5 30
Grâu mestecat 3 60

1) SScară frumâsă . . 3 60
Sficară mijlooiâ . . 3 50

77 Orz frumos- . . 3 —
7) Orz mijlociu . . . 2 80
77 Ovirs frumos . 2 50
55 Ovăs mijlociu . . 2 30
77 Cucuruz .... 3 40
3 } Mălaiu.................... 4 90
77 Mazăre.................... 7 —
11 Linte . . . • . 7 10
17 Fasole................... 7 — •
71 Sămânță de in . . 8 —
7? Sămânță de cânepă 6 —

Cartofi .... — 80
•f MăzSriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 45
77 Carnea de poro . . — 49
»1 Carnea de berbece . — 32

100 kil. Său de vită prbspăt 21 -
77 Sâu de vită topit 32 —

când eșia baba Sânzâiana dela popa, 
că tdmna-s d’le^e numai ceas de 
scurte, er bocotanul Onu șede în- 
tr’un capet de sat și popa chiar din- 
sus de sat, lângă biserică. Afară de 
aceea ulița era tinosă er baba slabă 
și cătrănită, gândi-ai că prin păment 
umblă de cătrănită ce era.

După-ce se vec|u în drum îșî 
cjise: mai am de mers în 2 locuri, 
la Ion Tăpălagă și la Zacheiu Păun, 
că, ci că el e nănaș la Pavelu Onu- 
lui. Mergând așa pe drum, borbosind 
câ babele stă odată locului și se so- 
cote: Să merg întâiu la Ion Tăpă
lagă ori la Zacheiu Păun ? O să merg 
la Zacheiu, că șede mai aprdpe de 
aici, pe Ion Tăpălagă îl las mai în 
urmă. Așa și făcu. Merse ață la Za
cheiu Păun, care încă era unul din 
fruntașii satului.

— „Bună dimineța se ve dee 
Dumne4eu“, cp86 baba intrând în 
casă.

— „SS-ța dee Dumnecjeu bine, 
și sănătate, babă, treci și șec|iK.

— „Șecjă binele și sănătatea41.

— „Da șecfi, se ne ședăstupii11, 
dise lelea Frăsinica, nevasta lui 
Zacheiu, care țină în brațe unica 
lor copilă, pe Uenuța, cea de 2 ani, 
și o juca piin casă.

— „D’apoi o se șed o lâcă, să 
vă șadă binele la casă. Da, uite Za
cheiu, de ce venii la d-ta; am în
țeles că d-ta escl nănaș la Pavelu 
Onului“.

— „D’apoi, babă, după drept 
așa s’ar căde, că eu să-l cunun, că 
ai noștrii i’au fost botezat și ai noș- 
trii au fost cununat pe tatăs’o, pe 
șinu Onu; der de ce, babă?“

— ..D’apoi, uite Zacheiu, nu-i 
cu cale lucru ce face Onul. Că, să 
vedi d-ta: Pavelu Onului s’a acățat 
ca scaiul de 6ie de fata mea, ba ia 
făgăduit că o ia, ba una, ba alta, 
destul că mi-a făcut casa și copila 
de rușine, și după drept, ar trebui 
se se țină de vorbă, să nu mai âmble 
pe la fata lui Tăpălagă, ci să iee 
pe Susana“.

— „Așa-i, babă, de fost, der eu, 
scii d-ta, sunt nănaș, nu am se 

mă mestec în lucrul lor mai mult 
decât să i cunun; apoi ducă el la 
icbne o negră de țigancă, ori o gro- 
foie, mie-mi e tot una, datorința mea-i 
să-i port. Fără eu voiu vorbi, babă, 
și cu finu Onu și cu finu Pavel, ba 
și cu badea Ion Tăpălagă voiu vorbi 
despre lucrul acesta, fi pe pace“.

— „Dumnedeu se-țl dee bine, 
dragu mătușii, numai de aceea venii 
să-ți spun ce cale-i pe vale; amu 
vefil d-ta și fă ce poți, că și baba: 
de-a trăi v’a resplăti, de a muți — 
paos ți-a fi. Se rămâneți cu bine!“

— „Sănătate bună“.
Baba plecă ață spre casa lui 

Ion Tăpălagă, care era chiar în cela 
capăt de sat, în mijlocul unei gră
dini mari, ocolită cu sălci.

Zacheiu Păun cu Frăsinica lui 
rămase povestind de năcasul ce a 
dat pește capul babii. O căiau pe 
biata babă, că le prinsese bine în 
câteva rânduri; numai pe Ilenuța 
lor o scosese în două rânduri dela 
mbrte. că o deochiesă te miri ce 
ochi răi; apei o junincă de 3 ani, 

se întinsese în drum și numai din 
piciăre se mai bătea când a ajuns- 
baba Sânzâiana, și cum i-a descân
tat, cum i a trecut și s’a sculat. 
D’apoi Frăsinica, cât năcas avu ca 
înțărcatul Iienuții și, de nu era baba 
Sânzâiana de-a îudemână, te miri 
ce ajungea. Ba și la Zacheiu, cândi 
era holteiu ’i se făcuse o uimă sub- 
suora stângă și vre-o 2 săptămâni 
nu putu lucra nimic, nici a-șl îm
brăcă mâneca cămeșii nu putea, și 
Dumnedeu scie cât chin ar mai fi 
tras, de nu nimeria baba Sânzâiana 
se-i descânte și se-i facă legături cu 
sămânță de in fîertă ’n lapte dulce. 
Deci, baba făcuse mult bine lui Za
cheiu și casei sale, de aceea și Za
cheiu și Frăsinica lui erau nu sciu 
cum ca opăriți, când audiră rugarea 
cea jalnică a ei“.

— „Tu Frăsinică“, dise Zacheiu, 
„tu, scii tu, că finu Onu nu face- 
bine cum face? Tu, dâcă odată la 
Pavel i-a fost dragă și-i e dragă Su- 
sana babii și o-a făcut de rușine, la
se 1 se o iee, tu; că-i lesne a bat-
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 7 Iulie n. 1896.

Produotediv.

Semințe
$ «
« £

5 &

pT«țuI pCî
100 ohilogr.

dala | rână

Grâu Bănățenesc 81 6.70 6.80
Grâu dela Tisa 81 b.75 6.85
Grâu de Pesta 81 6.70 6 80
Grâu de Alba.regala 81 6.70 6 80
Grâu de Bâcska 81 6.80 6.90
Grâu ung. de nord 81 .—

<£ <D O Prețul per
Semințe vechi soiul 5 M 100 chîlg?.

ori nouâ 05 S0 a dela pană

Secară 70-72 6.05 6.10
Orz nutreț 60-62
Orz de vinars 62.64 —.— —
Orz de bere 64.66 —.— —.—
Oves 09.41 6.05 6.40
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz altă soiu 78
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă n — —.— —.—

pănă

Sem. de trif.

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

o o

»
Seu 
Prune

uursul

48.50

saci
13 50
12.—

dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

10.25
10.25
14.-
12.50

44.50
50.—

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănuțenă 
roșiă 
rafinat duplu

din Bosnia în buțî 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
da Rosenau 
brut
Drojdiuțe da spirt

_. >1Lactardj
P.

■a
<duCm

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirt

1)

Tergui de rimători din Steinbruch.

Starea rînaătorilor a fost la 
fi Iulie de 8317 capete, la 6 Iulie au 
intrat —.— oapete și au e?it34 capete rămâ
nând la 7 Iulie un număr de 8283 eapet.e.

Se notâză marfa: uugurăscă v e o h e, 
Srea dela —.— or. până la —or. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or.pănăla—.— cr., demijloo dela
46. — or, pănă la 47.— or. ușdră dela
47. — or. pănă la 48 — or.

Harfă țerănescă grea dela —pănă 
Ia —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușdră dela —.— or. 
pănă la —,— cr.

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Iulie 1896.

Bancnote rom. Cutnp. 9.46 Vend.
Argint român, Cump. 9.40 Vend.
Napoleon-d’ori
■Galbeni
Ruble rusesc!

Cump. 9.48 Vând.
Cump. 6.60 Vând.
Cump. 126.50 Vând.

9.50
9.45
9.52

Mărol germane Cump. 58.30 Vând.

jocori o biată seracă și sglobie, d’ai 
greu a răbda batjocura. Apoi, grăind 
adevărul, ori când îi mai mult vred
nică Susana babii decât Firuța44.

— „ Așa-i, Zacheiu44, răspunse 
Frăsinica, der vecji că fînu Onu um
blă numai după bogățiă, vecți tu ce 
<|ice, că boii care i-a mâncat cu dof
torii, de-a scos pe Pavel din Cătane, 
,-să-i aducă nora“.

— „Așa-i, tu Frăsinică, dăr uite 
eu n’am lăcomit la boii nimerui, și 
tot avem ce ne trebue. Socoți tu, că 
Tăpălagă n’a fost trimis vorbă și la 
mine, când mă credințisem cu tine, 
.se merg se iau pe Mărtuța lui, care-i 
după diacu, că-mi dă patru boi și 
.20 de oi, der eu...14.

— „E! ție ți-a fost mai dragi ochii 
mei decât boii și oile lui; pare-țl rău ?

— „Adecă, ce să cți0? atunci 
îmi sburda mintea și la boii și la 
oile lui, der când îmi aduceam aminte 
că pe lângă ele trebue se iau și pe 
Mărtuța, îmi cjîceam:

Boii-s buni, moșia-mi place, 
Der cu hîda ce m’oiu face?14

Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Cursul la bursa din Igiena.
Din 9 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 99.45
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Impr. oăil. fer. ung. în argint4t/2°/o 101.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 150.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139. —
Renta de hârtie austr..........................101.70
Renta de argint austr.......................... 102.02
Renta de aur austr...............................123.25
LosurI din 1860........................... 145.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 959.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 381.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 364.
Napoleondorl.................................. 9.51’/2
Mărol imperiale germane . . . 58.77l/2
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.65
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene................................... 44.45

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, se 
binevoiGscă a-1 reînoi neamânat, 
ca se nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
,.44 a zel ei Transilvaniei44.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

ReiactOT responsabil Gregnriu Maios’,

costă aparatul 
.. E ti ! Ș <) II" 

complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hărtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tdte 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fi. 
1010,3-6.

Nou inventatul aparat 
de fotografia

este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum inventate.
„EDIS0N“ funcționeză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu ,,Edison“ se pote lua 
fotografii la moinei.t', 
portrete, peisajurl 
indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fi.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena I. Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă

— „Ai! tu hoțule, așa-ți gân- 
diai tu de biata Mărtuța?44

— „D’apoi mă jurasem, că nu-mi 
trebue nici chiar de aș sci, că mor 
de dor de om44.

— „E, ș’apoi pe mine nu mă 
cerusă Mitru lui Tăpălagă?14

— „Că nu l’ar fi lăsat tată-s’o 
să te ia, că n’avei zestre destulă44.

— „Ba nu m’aș fi dus după el, 
mai bine împletiam cosiță albă; ce 
gândesc!? Cu Mitru se fi mâncat 
dintr’un blid.... du-1 drace!44

— „încă din câți copii a avut 
Ion Tăpălagă, Firuța i o țîră mai cu 
ședere14.

— „ D’apoi nu-i tocmai slută, 
da-i ajunge și ei de hîdă. Eu, se fiu 
fecior, nu mi-ar trebui nici se-mî dee 
tată-s’o bani cu sacul. Sciu că nici 
Pavel n’o mai ia de dragă, ci o ia 
pentru blagă.

— „Pentru blagă, pentru blagă, 
că și el e sbârnăit, ca și tată-s’o44.

(Va urma).

Henneberg-Seide
— nur dd)t, tvenn bireft ab meinen ^abrifen 
bejogen, — fdjtvarj, rveifs unb farbig, von 
35 kr. bis 11. S-I.4S5 p. Zfiefer — 
glaff, geffreift, farrterf, gemufterf, Damafte 
etc. (ca. 240 verfd?. (Șual. unb 2000 verfdp 
^arben, Defftins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZTIufter umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporto nad? ber Sdjtveij.

Seiden-Fahriken
G. SS EAAEBERG

11 (k. u. k. Hofl.) Xiirick.

Vendare prin licitațiune.
Epitropia bisericei Sft. Nicolae 

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

Licitațiunea se va ținea în casa 
comunală din Ghimbav, Duminecă în 
30 Iunie (12 Iulie) a. c. la 31/2 ore p. m.

Contractul de vendare 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.)

Șterse Stingiie.
1015,3 — 3 epitrop-econom.

Nr. 85 09—1896.

referitore la măsurarea dărei de câș
tig clasa III. pe anii 1896, 1897, 1898.

Oficiul de dare orășănesc publică 
spre generală cunoscință că On. di
recție de finanțe reg. ung. din loc 
prin esmisul din 4 Iulie 1896 Nr. 
20655/896 și conform §. 12 Art. de 
lege 44 din anul 1883, a ti trimis la 
oficiul de dare orășenesc consemna
rea dărei, care conține sumele dărei 
ce sunt a se plăti de contribuabili 
după câștiguri clasa III pe anii 1896, 
1897, 1898. Acesta consemnare, în 
sensul §. 18 Art. de lege 44 din anul 
1883 stă la dispdsiția respectivilor 
8 cjile adecă dela 9—16 Iulie 1896, 
dela 7—12 ore a. m. spre vedere, în 
localul oficiului de dare orășănesc, 
ca ori-și-cine referitor atât la per- 
săna lui cât și a altuia să se infor
meze cum este taxat, ca avend să 
facă vre-o observație, să o pătăface.

Aceste observări se pot preda 
în scris la direcția de finanțe reg. 
ung. în restimp de 8 cțile, cât sunt 
consemrările espuse la vederea con
tribuabililor. Mai târcjiu sunt a se 
preda la comisia de taxare, în casa 
sfatului.

Totodată cu acesta se aduce la 
cunoscință și cjileie în care se per- 
tracteză taxarea dărei după câștig 
clasa III. de cătră comisia respectivă. 
Aceste pertractări se țin în casa sfa
tului, fie care c]i d0la 7 dre a- m- 
până se va fini pertractarea din urmă 
a postului de dare, din cele desti
nate a se pertracta pe fie care <h-

La aceste pertractări contribua
bilii avend a face obiecțiuni contra 
taxării, le pot validita ori personal 
ori prin plenipotenți provă^uți cu 
procură.

Taxarea dărei va urma în or
dinea următdre, care nu va fi de loc 
schimbată și anume:

Sâmbătă 18 Iulie 1896.

Dela post 1—57, a consemnării 
de dare: dulgheri (lemnari), aurari, 

giuvaergii, măsari și fabricanți de 
calapâde.

Luni 20 Iulie 1896.

Post 58—145 a consemnării de 
dare: mășe, tinichegii, birjari.

Marți 21 iulie 1896.

Post 146—193 a cosemnăril de 
dare: cismarii.

Mercurî 22 Iulie 1896.

Post 194—269 a consemnării 
de dare: papucarii, comercianțil de 
încălțăminte, bărbieri și friseri.

Joi 23 Iulie 1896.

Post 270—328 a consemnării de 
dare: fabricanții de candite, cofe
tarii, architechții, zidarii, antrepre
norii de zidiri, strungarii, pictorii de 
portrete, fotografii, văpsitorii de strae, 
de odăi, de postav, de piele, pictorii 
de decorații, văpsitori cu lac.

Vinerî 24 Iulie 1896.

Post 329—422 a consemnării 
de dare: căruțașii ce transpărtă nă- 
sip, cărăușii, posesorii de băi, aren
dașii de băi, baia de abur.

Sâmbătă 25 Iulie 1896.

Post 423—476 al consemnării 
de dare : farmaciștii, comercianțil de 
broderii și împletituri, puți nari, plă- 
pcmari, tapețirl, urlueri, rotarii, pă- 
lărierii, comercianțil de pălării, peri
erii și proprietarii de bordeie.

Luni 27 Iulie 1896.

Post 477—510 a consemnării de 
dare: fabricanți de apă soda, fabri
canții de parchete, țigle, oțet, scaune 
de trestie, fabricant! de lemnărie, 
cement, mobile de fer, condite, fa
bricanți de peile, posesorii fabricei 
de gaz, fabricele de săpun, mașini 
și fabricate de metal, turnătorii de 
fer și fabrici de mașini, fabricele de 
petroleu, de împletit coșuri, grădinari, 
mănușari, croitori și fabricanții de 
trăsuri.

Marți 28 Iulie 1896.
Post 511—558, 571—574 a con

semnării de dare: comercianțil de 
mobile și așternut, negustorii (lela 
sate, comisionari, comersanți de ce
ment, lemne și lemnării la zidiri, 
ape minerale, producte, pânză, con
fecționării de haine bărbătesc! și de 
dame. Negustorii de încălțăminte și 
tablori, mărfuri de modă și pălării 
de dame.

Mercurî 29 Iulie 1896.

Post 559—570 și 575—607 a 
cousemnărei de dare: Librării, făi- 
narii, Posesori de mori și arendași 
de mori, neguțătorii de manufactură, 
pânzăriă, marchetăniă și mărfuri de 
modă.

Joi 30 Iulie.

Post 608—652 a consemnărei 
de dare: Magazia de sare, Magaziile 
cu Coloniale, văpBeli, neguțătorii cu 
mărunțișuri (Greisler).

Vinerî 31 Iulie.
Post 653—707 a consemnărei 

de dare: Neguțătorii cu mărunțișuri 
cari tot odată se ocupă și cu căr- 
ciumărit.

Luni 3 August.

Post 708—768 a consemnărei 
de dare: Neguțători cu Icone, P6me, 
Ulei, Pește, grâne, lână și speculanți 
mici.

Marți 4 August 1896.

Post 769—840 a consemnărei de 
dare: Speculanți și venc|etori de 
pește, fructe, Lână, lucruri de mân
care, Păsări, Ouă, Smântână Unt, 
Ciapă și zarzavaturi.
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Mercurl 5 August.
Post 841—852 a consemnărei de 

dare: Opticherl, ComersanțI cu măr
furi de piele, porcelan, sticlă, mașini 
de cusut, ferarii, mai departe dela 
Post 853—892 Cărciumarii ce vend 
beuturile altora așa numiți cărciu- 
mari cu groșița. Cărciumari și ven- 
cjetori de liclierii.

Joi 6 August.
Dela Post 893—937 al consem- 

nărei de dare Cărciumari.
Vinerî 7 August.

Post 938—980 al consemnărei 
de dare Cărciumari.

Șâmbătă 8 Angust.

Post &§1—1013 al consemnărei 
de dare, Cărciumari, restauranțî, po
sesori de hotele și arendași de ho
tele, Groziștî de bere și vinuri, fa
brici de Rosol, Licher spirt și bere, 
și posesori de Cărciume.

Luni 10 August.
Post 1014—1055 al consemnă

rei de dare; PetrarI, depouri de mo
numente Compactor!, Tipografi, Re
dactori și editori de cjiare, ascuți
tori de cuțite și cuțitarii, funarii, 
petrarii, liferanții de petriș, și cari 
dau mâncări p’afară (Rost). Aren
dașii pentru viptualii la spitaluri și 
închisori, Arendașii de cafenele și 
posesorii lor.

Marțl I! August.
Post 1056—1129 a consemnărei 

de dare, Zidari, Lăcătuși, Colectanți 
de loteriă, neguțători de cai și sam
sari, fabricanți de mașini și Organe, 
Mățari, Ciasornicari, Posesori de mori 
și arendași, Morari, Cherestegii.

Mercurî 12 August.
Post 1130—1182 a consemnărei 

de dare: Veterinari, Dentiști, Medici, 
medici de dinți, Advocați și notari 
publici.

Joi 13 August.
Post 1183—1233 a consemnărei 

de dare: Brutari, franzelari și fabri
canți de turce.

Vinerî 14 August.
Post 1234—1307 a consemnărei 

de dare: zarafi, bancheri, PilarI, Pos- 
tovarl, Decatiri, fauri, spălătorii, Șe
lari, posesori de pensionate pentru 
copii și copile, Asii de copii, Cal- 
dărari, Curerari, Cojocari, șcbla de 
dans și argăsitori.

LunT 17 August,

Post 1303—1367 a consemnărei 
de dare: Profesori de limbi streine, 
Contabili, profesori de clavir și mu- 
sică, croitori de băi bați și dame.

Confecțiuni de Albituri și de- 
pouri de Pianuri.

Mercurî 19 August.
Post 1368—1443. Maestru de 

postă, entreprenori poștali, liferanți de 
lemne ale orașului, speditorl ai căi
lor ferate, voiajeri, agenți de asigu
rare și comerciali, abator orășenesc, 
casa de zălogire.și capelă orășenescă.

Vinerî 21 August 1896.
Post 1444—1507 a consemnării 

de dare: antreprenorii dela căile fe
rate, antreprenori de curețenia ora
șului, pompe funebre, birourile de 
plasare, budarii, executori, posesori 
de derate, musicanți țigani.

Sâmbătă 22 August 1896.
Post 1508—1557 a consumării

de dare: măcelari, sarcutieri și fa
bricanți de salam.

Luni 24 August 1896.
Post 1558—1853 a consemnărei 

dare: Arendașii de pământuri.
Marți 25 August 1896.

Post 1854—2153 a consemnărei 
dare: Arendașii de pământuri.

de

de

Mercurî 26 August 1896.
Aceia cari au fost pe urmă in

duși în consemnare.
Vinerî 28 August 1896. 

întreprinderile și Reuniunile cari 
sunt obligate a da socoteală publics.

Brașov, 4 Iulie 1896.
Oficiul de dare orășenesc.
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Stațiune de cale ferată. o © @ = Poștă și Telegraf. =

de pucîosă și sare cu temperatură terestrică de 55°C. 
W începutul Sesonului Ea fi Mam. "W
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de esoursiuni. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi de 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propria. — Orfeu, (Teatru, Variete.)

Medici r ® na â n i.
Consultațiuni în tote limbile Europene. '‘ȘBg

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunărene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1895: 10,000.

l.

II

aier < i Bigi?
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU SI URMĂRILE
Mijlocula cela mai bunu și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorfi precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deuea cunoscutula și plăcutulu

Rosa’s Lebesras«Ba8sam“H
Acesta balsamfi preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte fo’losiotrfi în contra tuturora {jreutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamfi acum unfi singurfi și dovedita nnetli- 
eanientu «te casă poporstd» .

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

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

Lebens-Balsam, care singurii numai de mine este preparata după receta originală, este 
învelită în hârtia grosă albastră, care portă în lungulfi ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boomă, ungara și franceza, și cari suntfi provedute cu alăturata marcă a fa
bric ei luată sub scutulu legala.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil se pote procura numai în 

ZDepositixl-îx prirtcipal-îx alvu prod.xxcStor-ui.lixi

Bh Fragroer,
Farmacia „Zum schwarzen Âd>’er“ Prag 205—3. 

In Budapesta: la farmacia I. von Tbrbk.
Tote farmaciile din IBrașovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

cliia Austro-ungară au depositii din acestil balsamu de vieță.
Totu de acolo se pote avea :

Alifia de casă universală de Praga
(HPra-g-er TTrxivrersa.l-Hsi.vxssa.l'be) 

und medicament’! sigurii și prin mii de scrisori de muîțămire recunoscută în 
contra tuturoră inflamațiiiniloru, răniloru și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințeză cu 8uccesfi sigura la inflamațium, la stagnațlunea lap
telui și întărirea țîțelorfi cu o.casii nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote intiamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulu celu mai scurta ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulu cela mai scurta fără dureri.

8n cutiore ă 25 și 35 cr. 
Fiii atesati!

« *>De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga se imi- 
tcză forte desfi, facil pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior.de din me'atu galbinti, în cari se pune, suntfi înfășu
ră te în hârtia roșiă pe care se afla tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntfi provedute cu marca fubricei 
de mai susfi.

Balsam pentru aud.
(Că-elx5r-:i3a,lsaxx\)

Celfi mai probatu și prin multe încercări celu mai temeinicii medicamenffi pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdutti. I Flacon I fi.

n.

<b

întemeată
a 1887. VICTORIA", întemeiată 

ta 1887.

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

Capital de acții O, SOO.00©. Fond de reservă
Depuneri fl. SWSD.OSSO. Circulația anuală fl. 1.2,000.©S3SL 

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5°/() interese fără privire la terminal de abejicere.

Dare de venit după interese încă o solvesce insti
tutul separat.

După starea cassei, depuneri pănă la fi. 1000 se res- 
tituesc îndată la presentarea libelului fără abcjicere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,10— Direcțiunea institutului.

Veritabile nasiaaaS, deci» fîăeare cwtiă. este prevenită eua tnan*a «Se 
aperare a lui A. Moli și eu subscrierea Ba.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose ia stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se, vor urmări pe, cule judecătoreștii.

5 X.

X8 
.8

și saim a lui Mol3n
O) hîJsi miimrsî decă fiecare sticlă esto provedută cu marca de scutire și cu 

wGmewjm amsuds, plumbul iui a. m»ii.
Franzbranntwein-ul și sarea esto forte bine cunoscută, ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldiiiă și reumatism și a altor urmări de fâcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. AI-

Mpa .Șe gura«Șalicyl a Hm $
(Pe basa de nalron Acid-salicilic )

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză : cestă apă de gură conservarea sănâtosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provedute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin 
Faawacistul A. MOJL1L, Cv 

c. și r, furuisor al curții imperiale Vicna, Tuchlanlieii 9 x 
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se căra anumit preparatele provădute cu iscălitura și marca O 
de apărare a lui A. MOLL. O

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și ț',;

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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