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dau totă silința, ca sS înduplece pe 
guvernul român sg facă ceva în tim
pul serbărilor dela tămnă, ca sg pară, 
că s’a mai slăbit și acâstă încordare. 
Așa spereză ei, că la conferența in
terparlamentară de pace, ce se va 
ține în Buda-Pesta tet în luna lui 
Septemvre, vir isbuti a face sg ia 
parte și câțiva deputați din tabăra 
guvernului Sturdza.

Ori câtă silință și-ar da inse gu
vernele dela noi și guvernele din Ro
mânia ca să acopere prăpastia, ce 
s’a deschis între Român! și Unguri 
prin politica nenorocită a acestora 
din urmă, nu vor pute sg facă se 
piâră amărăciunea, ce s’a așeflat pe 
fundul paharelor, ce le vor ciocni 
în semn de amicițiă domnitorii am
belor state.

De aceea ar fi, după noi, fbrte 
dureros, decă unii deputați români 
guvernamentali din Bucurescî ar în
cerca să iacă prin mergerea lor la 
conferența interparlamentară din 
Buda-Pesta un joc de hipocrisiă și ne- 
sinceritate, nedemn de un popor, care, 
cum c|ice organul lui Goluchowski, 
și-a câștigat un loc onorific în con
certul poporelur europene, și forte 
păgubitor pentru marile interese, pe 
cari este întemeiată alianța între 
România și monarchia nbstră. Dăcă 
ministrul de esterne Goluchowski, 
care a fost mulți ani ambasador 
austro-ungar la Curtea română și 
care, prin urmare, a avut ocasiune 
să cunoscă Țera românescă : decă, 
(țicem, Goluchowski are în vedere o 
legătură pe base tari și neclintite 
între Austro-Ungaria și România, 
în interesul păcii și al progresului 
ambelor state, atunci chiar el tre
bue să dorescă, ca cu o oră mai cu
rând să se depărteze căușele, cari 
amăresc vrând nevrând acestă apro
piere politică între marea împărățiă 
și înfloritorul stat român dela Du
năre.

Pot să fiă în joc ori cât de 
mari interese ale statelor și totuși

Francisc Iosif I. la Bucurescî.
Despre însemnatul eveniment al 

visitei monarchului nostru la Curtea 
română s’a scris mult prin gazetele 
dinăîntru și dinafară în cjilele din 
urmă.

Seim, ca domnitorii României, 
Serbiei și Bulgariei au promis, că 
vor lua parte în persdnă la serba
rea deschiderei Porților de fier, 
lângă Orșova, care o va deschide 
împăratul Francisc Iosif. De aci 
Maiestatea Sa va merge să visiteze 
pe Regele Carol la Bucurescî și la 
Sinaia, unde, se dice, va petrece 
câte-va cjile. Se înțelege, că Monar- 
chul nostru va fi primit în România 
cu mare pompă, Regele va pleca 
înaintea lui păn’ la Craiova spre în
tâmpinare ; se va face mare revistă 
militară cu un corp întreg de ar
mată pe platoul dela Cotroceni 
etc. etc.

S’a d* 3 mai al03 de cătră fdia 
ministrului de esterne austro-ungar, 
contele Goluchowski, că raporturile 
dintre Austro-Ungaria și România 
sunt așe4ate pe temeiu tare și că 
vieita împăratului nostru trebue se 
fiă negreșit bine primită în tbtă 
monarchia nbstră, ca o dovadă, că 
mersul firesc al lucrurilor ni-a adus 
apropierea politică a unui stat, care, 
ca și noi. voesce pacea și a cărui 
nisuință energică de-a propășig tre
bue sâ deștepte simpatiile nbstre.

Sunt forte frumbse tbte acestea 
și credem, că nimeni în Austro-Un
garia nu se uită cu ochi răi la ami- 
cabilele raporturi cu statul român, 
Der ori cum am înt6rce-o și am su
ci-o, n’am pute trece peste un lu
cru fbrte mare, care întunecă mult 
acestă bună prietiniă. înțelegem în
cordarea națională, ce domnesce 
între Români și Unguri în genere.

Și, precum vedem, despre acestă 
încordare se ține semă și în cercu
rile guvernelor ndstre. De aceea Go- 
luchowski cu miniștrii unguresc! îșl

în cele din urmă ele vor fi covâr
șite de cel mai mare dintre tbte in
teresele: de interesul de esistență și 
de conservare etnică al poporelor, 
fără de cari*  nici statele nu pot 
dăinui; cu alte cuvinte, cămașa e 
mai aprbpe de trupul omului și când 
acâsta va lua foc, el anevoiă se va 
pute gândi la celelalte treburi și 
afaceri de interese ale lui.

N’ar strica, decă în aceste grele 
vremuri ar ține semă de acest ade
văr cât se pote mai mult atât dom
nitorii, cari sunt în ajun de-a se în
tâlni, cât și miniștrii lor.

A trecut timpul, când capetele 
încoronate hotărau destinele popă- 
relor, fără sg le întrebe și pe ele 
despre ceea ce vreu și doresc, și 
ori-ce s’ar face în contra dorinței 
lor și pote chiar cu jertfirea unor 
mari interese ale lor, nu va pute 
se iasă bine și se aducă folos nici 
domnitorilor, nici popbrelor.

Palestina în parlamentul unguresc.
Un bărbat maghiar, oare stă în atin

gere cu cele mai distinse cercuri politice 
unguresol, f»ee sensaționala descoperire, 
că în vederea viitorelor alegeri de deputați 
dietali, nU mai puțin ca 165 de Jidani 
bogafi s’au însoiințat ministrului-președinte 
Banfiy, că vreu să pășâseă oa candidați 
de deputați, cerând sprijinul „moralu al 
guvernului și declarând tot-odată, oă vor 
urma cu cea mai negrăită credință politica 
lui Banfîy și că vor suporta cheituelile a- 
legerei din busunarul lor, fără a pretinde 
nimic din cassa partidei banffyste.

AoelașI bărbat politio publică din in
cidentul aoesta un interesant articol în 
„Alkotmâny“, arătând, cât de departe au 
ajuns Jidanii în Ungaria intr’un timp atât 
de scurt.

Prin anii 1840 ven’se în dieta din 
Pojun vorba despre emanoiparea Jidanilor. 
Atuuol contele Stefan Szdchenyi, pe care 
Ungurii îl numesc „cel mai mare Maghiaru, 
cjise: „Decă vărsăm în mare un călimar 
de negreli, ea se împrăștia și nici cât mai 

pui.in nu schimbă colârea apei. Anglia 
ori Francia pot să emancipeze pe Jidani 
Dâr turnând în tăierul nostru cu supă un- 
gureșei un călimar de negreli, ea nu ma 
este bună... Eu privesc cestiun^a a.căstE 
în primul loc nu din punotul de vedere a 
liberalismului, ci din punctul de vedere a 
asistenței naționale, al susținerei rassei na
ționalei

Vederile lui Szechenyi s’au împlinit 
Astăcjl „tăierul cu Bupă ungurescă“ nu mai 
are miros de supă, ci de usturoii!.

In Ungaria se află astăfll 800,000 de 
Jidani, pe când în țări neasămănat mai 
mari, oa de esemplu în Anglia, abia se 
află cu totul 42,000, în Frsnoia 80,000, în 
Prusia 284,000 eto. Se pote jice dâr cu 
drept cuvânt, că Ungaria este adl patria 
Jidanilor.

In Decemvre 1884, oând proieotul de 
lege al lui Tisza-Pauler privitor la „căsă
toria dintre creștini și israeliți a fost res
pins în camera magnaților cu o majoritate 
de 6 voturi, Jidanul Mauriciu Wahrmann 
se adresă cătră Haynald cu memorabilele 
cuvinte : „EmineDțiele Vostre n’avețl causă 
de-a vă bucura de învingerea de astătjl. 
Cine rîde mai târejiu, acela ride mai bine, 
învingerea, ce-ațl raportat astăcjl asupra 
ndstră, ne dă un titul de drept, ca peste 
puțin timp să batem ârișl la pdrta parla
mentului ungar. Atunci camera magnaților 
s’ar învoi bucuros să ne dea oeea ce as
tă dl nu ni-a dat. Atunci însă nu ne vom 
îndestuli cu atât“.

Profeția lui Wahrmann s’a împlinit 
încă mai curând pote de cum a credut el, 
căci prin reformele politice-bisericescl li-s’au 
dat Jidanilor drepturi mult mai mari, de 
cum pretindeau ei în 1884.

AstădI 165 de Jidani pretind loc în 
parlament. Ce mai vreți acum? Jidanii nu 
mai au lipsă de grația Ungurilor, căci pu
terea este în mâna lor. Ce este mare acli 
influința Jidanilor asupra parlamentului un
guresc, încă și mai mare va fi mâne-poi- 
mâne, când parlamentul va fi în mâna lor 
și-și vor făuri ei înși-șl legile după cum le 
va plică, fără a mai întreba pe Unguri.

FOILETONUL „GAZ TRANS/

Capela de pe Wurmling.
(N. Lenau).

Ca o luntre ușurică
Sus capela se ivesoe 
Și, pe valuri de verdeță, 
Paclnioă spre oer plutesce.

In amurg intrai odată
In cuprinderea-i pustie :
Voci de preoți, psalmi cucernici 
Din păreți păreau că ’nvie;

In iodnă, sta cu fața-i 
Maica Domnului, plecată, 
Negreșit în amintirea 
Vremurilor de-altă dată !

Zorile și asfințitul
Vin pe rând să ’i-se ’nchine, 
Der din lume, dintre omeni 
La ea nimeni nu mai vine.

Sfânt fior se simte ’n taina
Ce aicea stfipânesce,

Par’că pănă acjl O rugă
Pe sub bolți mai rătăcesce.

Sorele plecând se ’nchină
Din apus capelei sfinte, 
Strînse lângă prag frățesce
Zao tăcutele morminte.

Peste ele și pe cripte
Pacea tomnei se așeclă,
Colo, pasări stolurl-stolurl 
Cătră-amecjl se depărtezăl

Dorme tot!.... dintre morminte 
Unele sunt prăbușite,
Somnorâse cruci se plecă
Peste ele ostenite.

Pomului îi cade frun4a
Vântul sării oum l’adie, 
Cum îi cade, când adorme, 
Pruncului o jucărie.

Molcomit de obosela
Morții de aicea lină, 
Totă vechea lui durere 
Sufletu-ml și-o mai alină!

(^Conv. lit.u) I. Prison.

Cuptorul de var.
- LEGENDĂ. -

Un împărat roman adoptase de 
fiiu pe un nepot al seu, Fulgentius, 
și-l crescu la curte. După obiceiul 
de pe atunci, tinărul servea pe lângă 
unchiul seu ca păharnic. Prin dere- 
gătoria asta era, necontenit în apro-1 
pierea tronului. împăratul, care nu 
avea copii, încărca pe tinăr cu da
ruri și alte semne de iubire, încât 
toți îl priveau de urmaș al tronului.

împrejurare acesta stârni ură 
și pismă în altă rudă a împăratului, 
cu numele Malevolens. Acesta avea 
speranță să se urce singur pe tron 
și, vecțându-se înșelat îșl bătea ca
pul să afle cum și în ce chip ar pute 
să nimicescă pe tinărul său rival?

Intr’una din cjile, aflând pe îm
păratul singur, 4ise:

— Dreptule Domn și stăpâne! 
sunt servul vostru credincios și sim
țul de datoria îmi poruncesce să vă 
fac băgători de semă, îndată ce aud 
un lucru, care privesce onoreâ Vbstră.

— Vorbesce mai departe, prie
tinul meu, răspunse împăratul.

— Prea scumpule și luminate 
Domne, răspunse viclenul Malevolens, 
mă dăre din tătă inima, că trebue 
se Vă descoper nemulțumirea tică- 
16să a tinerului, căruia îi arătați 
atâta dragoste și îi faceți atâtea bu
nătăți, der trebue să sciți și să aflați, 
în ce chip mișelesc Vă grăesce de 
rău și Vă hulesce cătră toți ămenii. 
Nu de mult a spus în lumea mare, 
că astfel de miros greu aveți în gură, 
încât abia mai e în stare să-și îm- 
plinescă și mai departe diregătoria 
de păharnic.

Au4ind împăratul acestea se nă
căji și 4ise mânios:

— Spune tu adevărul, fără în- 
cunjur, este răsuflarea mea așa; cum 
a 4is el?

t— Credeți-mă nobile stăpâne, 
în totă lumea nu este o răsuflare 
mai plăcută ca a Vdstră. Decă însă 
doriți să Ve convingeți de adevărul 
celor 4ise A0 mine, nu aveți, decât 
să priviți la Fulgentius, când Vă în-
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„Asociațiunea transilvană".
(Adunarea generală a despărțământului 

XXXII D.-St -Martin).
VALEA. TERNAVEI, Iulie 1896.

în grelele împrejurări politice, în cari 
;răim noi Românii, „Asociațiunea transil
vană pentru literatura română și cultura 
poporului românu cu Despărțâmintele ei 
fămurite peste întreg cuprinsul Ardealului 
îste o adevărată binefacere, ce înaintașii 
aoștri ni-au lăsat moștenire din timpuri mai 
bune, ca în ea și prin ea poporul român 
isuprit s6-șl concentreze forțele spiritului, 
și sâ-șl pună tot entusiasmul sfânt al inimii 
pentru causa limbei și culturei românescl.

„Asociațiunea44 fiind adl apropo sin
gura instituțiă națională, ce ne-a mai ră
mas încât-va neatinsă de vitregitatea tim
purilor ce străbatem, e cestiune de ambițiă 
și onore națională pentru toți Românii, ca 
s’o sprijinim, s’o întărim și înălțăm la ni
velul, ce ’i se cuvine; e o datoriă nedis
putată pentru toți fiii iubitori de luminarea 
și înaintarea nemului lor, de a întră ca 
membri în rândurile ei, contribuind pe 
acăstă cale cu toții la marea luptă a vâ- 
cului: lupta pentru cultură națională.

Un frumos esemplu a dat în privința 
acesta Despărțământul XXXII al „Asocia
țiunei44, care de rândul acesta și-a ținut 
adunarea general^ ordinară în Iernut, la 19 
Iulie st. n.

Locul pentru adunare a fost cât se 
pote de bine ales, Iernutul formând așa, 
dicend un centru, la care mai cu înlesnire 
a putut să alerge un respectabil număr de 
cărturari români de pe Ternave, Mureș, 
Câmpiă și alte ținuturi. Der nu încape adl 
în gândul meu intenția de a zugrăvi icona 
posițiunei acestei localități, care- în trecăt. 
fiă 4is, o face cât se pote de atrăgătore, 
ba pănă la un punct ore-care romantică 
chiar brâul frumos al Murășului, pe al că
rui țărm stâng e situat Iernutul. Nici nu 
risc a deștepta din acest incident reamin
tiri istorice asupra localității din cestiune, 
ori a mă cufunda în reverii și inspirațiunl 
poetice, când în oglinda majestosă a Mu
reșului cetesc par’că și acum măririle tre
cute și suferințele presente ale poporului, 
care adeseori și-a înecat jalea și suspinul 
în valurile lui.

Adunarea. Der, ca să revin asupra 
obiectului, despre care, cu voia On. Re- 
dacțiuni, mi-am propus să scriu aceste rân
duri, voiu începe prin a spune, că mișca
rea neobicinuită din diua de 19 Iulie pe 
stradele orășelului da fiă-căruia să înțelegă, 
că aci se va petrece ceva de interes și im
portanță. Festivitatea dilei având caracter 
cultural și social, străinii erau de astădată 
curioși a scii în ce chip „ezek az Olâhok44 
vor fi capabili să dea dovedi vii despre 
străduințele și gradul lor de prestațiune pe 
acest teren.

După săvârșirea sfintei liturgii în bi-

seiica română gr. cat., publicul de față, 
inteligență- și popor în număr destul de 
frumos s’a dus la adunare.

Ședința s’a deschis cățră amiadl în 
sala unei ospătării, unde mai târdiu a fost 
și petrecere cu joc. Biroul era ocupat de 
membrii din subcomitetul Despărțământului, 
la drepta Directorului luând loc represen- 
tatul autorității politice administrative, fi- 
solgăbirSul Gabriel C'sato. Pe lângă numă- 
rosa inteligință — al cărei contingent l’a 
dat în număr considerabil brava tinerime 
română, care din mari depărtări a alergat 
la Iernut pentru a înălța prestigiul causei 
— în sală se afla și un frumos număr de 
țărani români, mai ales de prin comunele 
de pe Mureș și Ternave.

Directorul despărțământului, d-1 Va- 
silie Zehan, advocat, luând cuvântul de des
chidere a arătat pe scurt însămnătatea sco
pului pentru care ni-am adunat și a pus 
la inima asistenților și locuitorilor români 
de pe teritorul Despărțământului de a-se 
interesa cât se pote de viu de causa „Aso
ciațiunei44.

La ordinea clilei a urmat cetirea Ra
portului subcomitetului pe anul de gestiune 
1895/96. D-1 advocat Simeon Căluț, secre
tarul acestui subcomitet, a accentuat în in
troducerea Raportului nepăsarea și apatia, 
ce încă și acum se arată dintr’o parte a 
inteligenței române de pe teritorul Des
părțământului față de marea causă și no
bilul scop, ce-1 urmăresce „Asociațiunea44. 
Apoi a arătat activitatea comitetului și a 
sfîrșit prin a cere un interes mai viu pen
tru acestă instituțiă culturală românescă.

După aceta Directorul-președinte pro
pune și adunarea aclameză de notar ad 
hoc pe d-1 Traian H. Pop.

Fiind provocațl membrii de a-șl face 
observările lor asupra Raportului, ia cu
vântul d-1 Traian H Pop, pentru a ține un 
scurt cuvânt ocasional. După cum bine 
ini-am putut nota, densul a clis următorele:

„Domnilor și fraților! Cu durere tre- 
bue să revin și eu asupra constatărilor fă
cute de d-1 secretar la introducerea Ra
portului subcomitetului, constatări, din cari 
am putut să vedem, că o detestabilă apa
tia și un condamnabil indiferentism dom- 
nesce în șirurile nostre față de marea pro
blemă culturală, ce și-a ales „Asociațiunea". 
Dați-ml voiă să nu stăruesc îndeosebi asu
pra acestor triste neajunsuri, ci mai vîrtos 
să arăt în scurte cuvinte scopul pentru 
care ni-am adunat adl aici.

„Sunt 35 de ani, de când o pleiadă 
de bărbați și Români, distinși prin zelul 
și posițiunea lor, au dat primul impuls la 
înființarea „Asociațiunei14 nostre. Prin o 
înțelăptă prevedere, ei au voit s'ă creeze 
un sprijin și un scut limbei românescl, spri
jin și scut, care să propage, să ușureze și 
păstreze cultivarea limbei.

„Ideia cultivărei, propagării și mân
tuirii limbei se vede esprimată și în me-

morabilul discurs, cs l’a ținut primul pre
ședinte al „Asociațiunei14, neuitatul Metro- 
polit Andreiu br. de Șaguna în 1861. Der 
și mai escelent, și mai mișcător a espri- 
mat acestă ideiă eruditul Timoteu Cipariu, 
care la discursul de inaugurare răspunse 
dicend: „Din tote ruinele timpurilor sclă- 
viei, Provedința ni-a conservat încă, în 
aceste dureri cumplite, un tesaur neprețuit, 
care nu ni-l’au putut răpi nici sabia învin
gătorului, nici crudimea tiranului, nici pu
terea fisică, nici politica infernală; — un 
tesaur născut cu noi dela țîțele maicei nos
tre, dulce ca sărutările măicuțelor când ne 
aplecau la sînul lor; tesaur mai scump de
cât vieța, tesaur, care de l’am fi pierdut, 
de l’am pierde, ori de vom suferi ca cine
va cu puterea, au cu înșelăciunea, au cu 
momeli sâ ni-1 răpescă din mânile nostre
— atunci mai bine, mai bine pământul să 
ne înghită de vii și să trecem la părinții 
noștri cu acea mângăere, că nu am tradat 
cea mai scumpă ereditate, fără de care nu 
am fi demni a ne mai numi fii lor44.

„Evident der, d-lor și fraților, că mi
siunea acestei reuniuni de cultură este, de 
a veghia, ca acest tesaur să fiă conservat 
în totă întregitatea sa, să sporescă și lu- 
câscă din ce în ce mai mult în calea spre 
viitorul poporului român.

„Cine va cuteza der a dice, că nu e 
sublimă și nobilă lucrarea, ce ni-a întrunit 
adl aici? Cine va risca aserțiunea, că ea 
nu este lucrarea păcii și a progresului ome
nirii? Și cine va fi atât de înrăutățiți a 
ne disputa dreptul de a munci și a asuda 
pentru idealul, la care nisuesc tote popo- 
rele pământului, pentru perfecționarea în 
cultură? Pe cât este de adevărat, că un 
popor esistă în adevăr și își împlinesce 
chiămarea lui în societatea omenescă nu
mai atunci, decă se grupeză cu mic cu 
mare în jurul stindardului culturei, pe atât 
de neîndoios esțe, că dinaintea acestui stin
dard vor trebui să îngenunchieze odată 
nemurile pământului și să lucreze în co
mun pentru ajungerea unei ținte comune.

„In calea spre acestă țîntă sublimă, 
nouă nu ne este iertat să cunoscem pie- 
decl, nici neamicii aspirațiunilor nostre cul
turale n’au să ne înspăimânte. De tendințe 
dușmane ne vom împiedeca de sigur, dâr 
de vor trebui să dispară în fața puterii 
destinului, care călăuzesce nemurile spre 
marele ideal al culturei și civilisațiunei.

„Noi, domnilor și fraților, ni-am adu
nat în jurul acestei instituțiunl naționale, 
ca în liniște și departe de pasiunile dilei.
— cari prea adese-orl turbură buna înțe
legere între individl, ca și între popore în
tregi — să cărăm fiă-care câte-o petricică 
la marea clădire a viitorului limbei și cul
turei ndstre. In acâstă firmă și nobilă ho- 
tărîre, cine pote să facă a-ne clătina și 
cine, cu inimă și suflet românesc fiind, va 
renunța vre-odată la ceea ce-i este mai 
scump în vieță, la limba sa națională, care

singură formeză caracterul individualității 
națiunilor ?

Vorbitorul chsQ apoi, că nici un Ro
mân cu tragere de inimă pentru nemul său 
nu va pute lipsi datoriei de a-șl lumina 
mintea și de a-șl însufleți măcar pe câte
va momente inima la marele adevăr, că în 
limba sa trăesce un popor și că esistența 
nostră ca corp moral și național, e condi
ționată absolut de ființa și esistența limbei 
nostre. La urmă prin cuvinte mișcătore 
puse la inima fiă-căruia de a-șl face o 
sfântă datoriă din îmbrățișarea și spriji
nirea „Asociațiunei44 și încheia declarând, 
că primesce Raportul subcomitetului.

Principiile și ideile marcate în acest 
cadru îngust al vorbirii d-lui T. H. Pod, 
precum și modul în care ele au fost espuse, 
au plăcut mult publicului, care a răsplătit 
pe vorbitor cu aclamărl căldurose de „Să 
trăescă44.

îndată după acâsta s’a dat cetire Ra
portului cassarului, d-1 protopop Iacob P. 
Macaveiu, asupra averii materiale a Des
părțământului, care s’a și primit în tdtă în
tregimea sa.

Se propune apoi o comisiune pentru 
încassarea de taxe dela membri vechi și 
noi. In acestă comisiune fac parte domn’i: 
protopop Nic. Todoran, ca președinte, Emil 
Pop și parochul local d-1 Petru Nirășteanu. 
După pausă de 10 min. redeschiclându-se 
ședința, președintele comisiunei face cunos
cut resultatul incassărilor, constatând cu 
bucuriă, că un însemnat număr de popor 
a dat dovedi, că se intereseză de causa 
lui culturală, inscriindu-se ca membri aju
tători, mulțl dintre țăranii noștri.

La locul acesta pot să arăt fără te
mere de a fi contradis, că în asemănare cu 
alte Despărțeminte mai bogate în puteri 
intelectuale, Despărțământul Dicio-St.-Măr- 
tinului stă destul de binișor. Der prin 
acesta, nicl-decât nu voiu să cjic, că nu am 
ave ce aștepta mai mult. Din potrivă, cre
dința scriitorului acestor rânduri este, că 
decă s’ar da dovedi mai suficiente din par
tea preofmei și inteligenței nostre mirene 
pentru interesul ce datori sunt să-l porte 
„Asociațiunei44, causa ar câștiga forte mult 
în scurt timp. Adunarea din ăst an a Des
părțământului a arătat peste așteptare, că 
poporul dă bucuros dinarul său pentru 
causa limbei și culturei sale, și ar da în- 
decit și însutit — mai mult, — dâcă căr
turarii români din sînul lui, ar desvolta 
mai mult zel, mai multă stăruință, decă 
l’ar lumina și l’ar îndemna mereu să nu-șl 
uite, că sortea și viitorul lui dela el și 
numai dela el atârnă și că în lupta nostră 
de libertate și emancipare națională prin 
carte și cultură, „Asociațiunea44 este un ra
dina și un teren larg de activitate.

Trecând la ordinea dilei, amintesc cu 
satisfacția disertația, ce a ținut’o tinărul 
cleric Victor Macaveiu, care și-a luat de 
obiect „Asociațiunea44, trecutul, activitatea

tinde păharul la masă. Veți băga de 
semă, că tot-deuna își întorce capul, 
ca și când i-ar fi greță se se apro- 
piă de voi.

— Decă într’adevăr astfel stă 
lucrul, c|ise împăratul, atunci are 
se-și plătescă scump îndrăsnela sa.

După-ce văcju trădătorul, că ara 
atâta noroc cu fățărnicia sa, se grăbi 
numai decât se găsescă pe Fulgen- 
tius.

— Verișorule, dragă, îi șopti el 
în urechiă, luându-1 la o parte, se-țî 
spun ceva între patru ochi: Tu esci 
nepotul împăratului și ai temeiuri să 
aștepți multe dela înalta sa grațiă. 
De aceea îmi vei mulțumi, decă te 
tac băgător de semă la o scădere, 
prin care mai de multe-ori așa de 
tare ai supărat pe bunul nostru Domn, 
încât numai decât era se te scotă 
din diregetoriă. Ii este rușine însă 
să vorbescă cu tine despre asta.

— 0, iubitul, bunul meu prie
tin, spune-mi, de ce lucru se plânge 
prea bunul meu stăpân, și cum se 
me ajut. Cu bucuriă te ascult și 
voiu împlini tote sfaturile tale.

— Nu te supăra, decă îți voiu 
spune adevărul, fără încunjur. De 
ce privesc! tot-dâuna așa îndrăsneț 
în fața împăratului, când îi întineri 
păharul? Răsuflarea ta are un miros 
așa de neplăcut, încât nici-odată nu-i 
ticnesce beutura.

— Pe legea mea, astan’ambă- 
gat’o de semă pănă acum nici-odată, 
der ce se fac? Im! pare forte rău, 
că fac supărare Domnului și împă
ratului meu.

— Fă numai ce-ți void spune 
eu și tăte vor fi erășl bune. La 
masă, când îi întimjl păharul, întăr- 
cețl fața, ca. se nu 1 atingă răsuflarea 
ta nesuferită, și să-și potă bea beu
tura cu plăcere.

Fulgentius îi mulțumi din tătă 
inima pentru sfatul cel bun și pro
mise să-l asculte.

Nu mult dup’aceea, servind erășl 
unchiului său, și-a întors fața chiar 
după cum l’a învățat Malevolens. 
Cât de mare a fost însă durerea fi
netului, când văcju că împăratul îl 
respinge dela sine mânios și strigă:

— Rușine să-ți fiă, mișel neru- |

șinat șî nemulțăinitor! Acum sunt 
convins, că mi-s’a spus adeverul des
pre tine. Ridică-te și cară-te, se nu 
te mai văd în ochi!

Bietul finer, se spăriâ și se în- 
tristă fărte, peutru-că nu-șl pute da 
de loc semă, cu ce ar fi putut vă
tăma pe înaltul seu patron. împă
ratul însă nu voi se mai audă ni
mic de el, din contră, în diregetoriă 
de paharnic cliiămâ în locu-i pe Ma
levolens. Trădătorul se bucura de 
buna reușită a mișeliei sale și acum 
nu-și bătea capul, decât cu gândul, 
cum s’ar pute scăpa pentru tot deuna 
de Fulgentius ca ticăloșia' și cleve
tirea sa se nu iesă nici-odată la 
ivelă.

Nu mult după acesta, călărind 
împreună, cjise împăratul cătră Ma- 
tevolens:

— Mi-ai făcut bun serviciu, spu- 
nendu-mi, cum m’a înșelat acel bă
iat nemulțumitor. Der ți-ași fi și 
mai mulțămitor, decă m’ai pute sfă
tui, în ce chip se mă răsbun mai 1 
bine față de blăstematul acela? Eu

cred că vătămarea răutăciosă trebue 
pedepsită cu morte înfiorătăre.

— Severe Domne! avețî drep
tate! răspunse Malevolens, bucurân- 
du-se înăîntrul seu, că împăratul încă 
tot își mai aduce aminte de vătă
marea, ce își închipuia, că a sufe- 
rit’o. — Nu este morte crudă de- 
ajuns, cu care s’ar pute ispăsi o ast
fel de fără de lege. Colo jos, vedeți 
cuptorul, în care servitorii voștri ard 
tătă cțiua la var. Sfatul meu ar fi, 
se porunciți servitorilor se Iacă un 
foc din cele mai strașnice și se arunce 
în flăcări pe acela, care li-ar duce 
un anumit semn dela Măria Vostră. 
Ca soliă s’ar pută trimite atunci 
Fulgentius.

— Sfatul seu este bun, răspunse 
împăratul.

încă în noptea aceea chiămă 
la sine pe nepotul seu și îi cjise: 
mâne dimiDeță să te scoli de vreme 
și, când răsare sorele se te duci la 
ămenii cari ard cuptdrele de var și 
se-i întrebi: „împlinit’ați porunca 
stăpânului meu?44

Tinărul se bucura în inima sa,
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și scopul pentru care a fost înființată. Ti- 
nSrul disertant a fost resplătit cu aplause.

Au urmat apoi propunerile. D-l advo
cat Simeon Căluț a făcut propunerea, să 
se creeze 2 premii de 15 și 10 corone pen
tru acea țărancă română, care va cultiva 
cele mai bune legumi. Adunarea a primit 
propunerea, cu a cărei esecutare s’a însăr
cinat subcomitetul despărțământului.

Ca delegați pentru adunarea gene
rală din Eugoș s’au insinuat și au fost 
aleși d-nii: V. Zehan, advocat, și Petru 
Nirășteanu, preotul român din Iernut.

Gestiunea locului și timpului unde și 
când să se țină viitorea adunare generală 
a Despărțământului s’a lăsat la buna chib
zuință a comitetului.

Exhauriândp-se programul, președin
tele închise adunarea, accentuând, că ’i s’a 
realisat în mod mulțămitor speranța, că 
adunarea va fi bine cercetată. Mulțumi 
apoi tuturora pentru buna primire și sfîrși 
cu nădejdea de a-ne revede anul viitor și 
mai mulțl.

La urmă banchet și petrecere, des
pre cari cu altă ocasiune. Coresp.

Pentru cultura țăranului din 
România.

Totă lumea admiră progresele uriașe, 
ce le-a făcut România în timpul din urmă 
în tote privințele. Singur în oestiunea oul- 
turei și îmbunetățirei sorții țăranului se 
făcuse până acum încă prea puțin, oăcl 
de-odată nu se puteau face. Aoum însă se 
lucră și în privința acâsta. Mai ales pe 
moșiile, ce constitueso Domeniul Corbnei, 
se pune o îngrijire deosebită pentru îna
intarea poporat1UQei in cultură și bună
stare. Ca dovadă reproducem aici dintr'uu 
artieul al „Epoeei“ următdrele:

D-l 1. Calenderu, administratorul Do
meniului Coronei, convins, că instrucțiu
nea este temelia progresului, după ce s’a 
îngrijit mai întâih a obțină dela ministe
rul Instrucțiunei publice un număr de in
stitutori din cei mai dibaci în modul de a 
forma elevi buni, s’a ocupat apoi de localu
rile neoesare copiilor. Astfel astădl moșiile 
Mălini, Găinesci, Sabasa, Barca, Farcașa și 
Mădeiu posed fiă-care câte-o școlă anostă, 
care funcționeză într’un mod admirabil. 
Loorlurile, — clădite pe socotela Admi- 
nistrațiunei Domeniului Co onei, — în stil 
elvețian și pe locurile cele mai frumbse, 
pot servi de model atât sub punctul de ve
dere ai comodităței, cât și al higienei.

Fiă-care clasă este destul de spa- 
țiosă pentru a pută lesne conține peste 
40 elevi; deosebit de acesta s’a clădit in 
urmă câte-o sală mare, care servesce pen
tru predarea cursurilor de lucru manual și 
alte pavilione, în cari locuesc învățătorii 
eu familiile lor.

In fiă-care școlă învățătorii și soțiile 
lor, cari sunt salarisate și ele de adminis
trația au obligațiunea de a arăta elevilor 

tot felul de lucrări manuale. Astfel la 
„Farcașa1 se arată eonii ior strungăria, 
croitoria, împletirea paiului și a lemnului 
și se dă o deosebită atențiune culturei ver- 
milor de mătase. La „Măluii“ învățătorii 
și soțiile lor arată, pe lângă cele amintite 
deja, preparațiunea si lucrul lemnului pen
tru fabricarea instrumentelor de musică cu 
corde și de vînt. La „Borcau la nSabasau 
și. la „Mădeiău institutorii țin elevilor și 
cursuri de grădinărit și se oouoă cu for
marea unui cor vocal, oare a și început a 
funcționa Duminecile și sărbătorile la bi
sericile din localitate.

Pe întreg domeniul Coronei, precum și 
.pe domeniul regal Broștem, administrațiu- 
nile se ocupă neîncetat de a desvolta în
tre țărani gustul micelor industrii. Astfel 
institutorii din Broșteni, Mădeiu, Borsa și 
cătunul Crucile au Drimit răsboie modele 
nouă, la cari t’nerile copila sunt Învățate 
țesătoria pânzei și mai eu sâmă a abalei 
și mohairului. La Mălini și Găinesci, unde 
se găsesce și lemn de stejar, nuc și fag, 
s’au adus din Bucovina mai mulțl măeștri. 
ce se plătesc de administrația domeniului 
Corduei, cari învață pe țărani dogăria, 
templăria și strungăria.

. Pe domeniul regal Broștenl și pe co
munele Mădeiă. Borsa și Farcașa, unde 
transporturile mari de lemDe se fac vara 
în plute pe Bistrița, s’a dat Ja-o mulțime 
de țărani câte-un car și câte-o păreche de 
boi, pentru transporturile de iernă, pe cari 
îi achită prin rnunoa, ee-o fac ierna la tă
ierea lemnului din pădure.

In celelalte comune, ca Sabasa, Mă- 
liDi, Stănișdra, Iesle, Găinesci etc., unde 
transporturile se pot; face anume numai ou 
boi și cai cu hemuri, cu cari transportă la 
gara din F.'lticenl productele fabricei de 
cherestea Tzenov din FăinescI, asigurân- 
du-le astfel mai multe sute de lei câștig, 
din cari se achită lesne de avansurile ce 
li-s’au făcut.

D-l Candali, administratorul moșiei 
Mălini, însărcinat a se ocupa cu conserva
rea vînatului și înmulțirea lui, a format 
pe o întindere de 60 hectare, pe malul 
rîului Moldova, canaiisate în aoel loo, o 
ierbăriă, în care mai bine de 50 păreehl 
de cerbi și oapre de diferite rasse trăesc 
îmulțindu-se în fiă-care an. Fiind că acea 
regiune este ou totul lipsită de arbori 
fructiferi, s’a format la Bapșa o pepinieră, 
care a împărțit, în tbmna trecută, gratis, ar
buști la peste 1000 de țărani.

Ceva despre lucrul de mână în școlele 
poporale de fetițe.

Țera Bârsei, Iulie 1896. 
Din materii proste-i făcut omul 
și obiceiul firea îi nutresce. 

Schiller.

Da, din materii proste e făcut; oând 
se rup, el le cârpesce, din nou forte rar 
croiesce, căci obiceiul ’i se împotrivesce.

In darea sa de semă despre esame- 
nele din ZernescI publicat în numărul din 
Dumineca trecută al „Gaz. Trans.u, cores
pondentul Bârseanul între altele îșl esprimă 
convingerea: „că recunoscerea meritului 
activității desinteresate și a zelului lăuda
bil stimulâză nu numai la împlinirea esactă 
a datorinței, ci de multe-orl la abnegațiu- 
nea de sine, ceea-ce pe terenul nostru cul
tural este forte de dorit, mai ales în tim
purile critice de adlu.

Ca un Demostene a vorbit, dâr a apli- 
cat’o bine numai față de învățători, er față 
de progresul făcut cu elevele în lucrul de 
mână a nemerit’o cam rău. Despre acesta 
dice, că a „vădut, ce e drept, lucruri fru- 
mdse, der necorăspundătore pentru poporul 
nostru1*,  ca și când poporul nostru nu ar 
fi capabil de lucruri frumose și niol nu 
le-ar merita. Așa, bietul popor român să 
umble tot cârpind și rămnind la alții. Pen
tru „Bârseanul4 lucrurile frumose sunt lu
cruri lucsose, căci așa se vede mai jos în 
aprețiarea sa, unde dice între altele: „am 
vădut fețe de masă și perinl, dantele, ser
viete din materii cumpărate tote din boite**.  
„Eu cred**,  dice mai departe coresponden
tul, „că acestea sunt numai în detrimentul 
poporului nostru**.

Der pentru ce? Bietul Român să nu 
aibă nici o pânzătură pe masă, ci să mă
nânce pe ierbă ca poporele nomade și să 
nu-si aibă și el o perinuță sub cap spre 
a-șl odihni mai bine ăle trudite de ose? 
Numai să muncăscă, bine să nu se odih- 
nescă, er rodul său tot alții să-l folosesoă ? 
Presupun, că „Bârseanul**,  când se culcă, 
nu-șl pune mâna căpătâiu, ci-i cade bine 
și densului să addrmă cu capul pe o peri
nuță cu față curată și cu o danteluță lu
crată de mânuțele delicate ale unei Ro- 
mâncuțe de 8 — 12 ani; și nu-i va fi cădut 
nicl-odată rău mâncarea luată de pe o pân
zătură curată. La șters gura, un serviet cu
rat bine îi va fi cădut. S’apoi și „Bârsea- 
nul**  tot fiul poporului este, că din boieri 
mari a se fi născut nu e nici poveste.

Ca să fiă elevele instruate cum să 
cârpâscă, trebuia să-și aducă haine rupte 
de pe acasă, să le cârpâscă în școlă și să 
le espună la esamen spre a satisface do
rința „Bârseanului**.  Cam ciudat luoru ! Fiă- 
care Româncă scie cârpi, a învățat’o pe ea 
năcasul ce să facă și fără școlă, că a cârpi 
nu e așa greu, dâr mai greu e a face ceva 
din nou; însă acesta o dice și corespon
dentul : „să învețe cum să-și facă o haină 
românescă, d. es. o catrință etc., cum să 
țese pânza, pănura etc.1* Bune lucruri, der 
cum poți aștepta dela nisce copilițe de 
8 — 12 ani să săverșescă lucruri, pe cari nu
mai femei crescute le pot face? Unde pui 
apoi, că pentru lucrul de mână au pe dd 
numai câte două ore, dela 4 —6, va să dică 
cu lampa ierna, căci ierna urmeză și ele 
mai regulat la lucru de mână, în altă vreme 
nu prea vin regulat. Pe urmă trebue să-și 
vadă și de studiu.

Ceea ce cere corespondentul se ține 
de școle profesionale (internate ș. a.), ei 
nu de școla primară, și pentru fetițele dela 
14 ani în sus. Că doră la țesut pânza, pă
nura se cere putere de fată mare, nu de 
nisce copilițe crude. Să ne spună cores
pondentul o singură școlă primară din pa- 
triă, fiă de ori-ce naționalitate, în care să fiă 
introduse răsboie pentru țăsut? A croi însă 
ar fi mai ușor, că nu se cere multă forță 
fisică, der se cere o minte mai coptă pu
țintel. Croitul abia îl învață copile mai 
mari, urmând mai mult timp în școla de 
croit.

Lucrul de mână în școla poporală, 
atât la copile, cât și la băieți, nu are de 
scop a-i perfecționa într’o direcțiune seu 
alta, ci numai de a le atrage atențiunea, 
de a deștepta interesul și aplicarea spre 
scopul acesta, prin nisce începuturi de tot 
elementare, din unele ramuri mai ușore din 
variatul complecs de ramuri ale lucrului 
de mână.

Der să esaminăm puțin lucrurile es- 
puse, de cari ne vorbesce corespondentul: 
Pe păreți erau aranjate șorțulețe pentru fe
tițe, fețe de masă, unele lucrate cu inglița 
din ață de câuepă și cu lânică, altele erau 
din petecuțe cuadrate din pânză de casă, 
brodate cu arniciu colorat, mai multe ser
viete și fețe de perină, nu (perinl, cum dice 
coresp.) brodate cu flori și cu câte-un mo
nogram frumos pe pânză de casă, der și pe 
pânză de cumpărat, după cum vor fi dorit 
mamele copilelor, căci ele li-au dat ma
teria de lucrat și lucrurile ale lor sunt. Pe 
o masă mare erau aranjate cămăși bărbă- 
tescl cevașl mai fine și cămeși țărănescl, 
tote din pânză de casă, apoi danteluțe, 
funduri de perină lucrate cu inglița din 
bumbac, pentru bărbați, pentru femei și 
pentru copii.

Tote acestea erau frumos aranjate și 
tote lucrate de mânuțele bine esercitate 
ale copilelor sub conducerea dibace a în- 
vățătorei lor, d-ra Parascliiva Isac.

Acum unde rămâne observarea, că 
tote erau făcute din materii cumpărate din 
boite? Dâcă erau vre-o câte-va obiecte și 
din pânză de cumpărat, se vede, că pânză 
de aceea le deduseră mamele la copile, 
ș’apoi nici cea de boltă nu e așa scumpă 
în raport cu cea de casă. Ața, bumbacul, 
arniciul, lânica ș. a. cu cari au cusut și 
împletit copilele, erau de boltă, că doră nu 
se vor fi producând de acestea prin Zer
nescI. Hărtiă da, der cu hărtiă nu puteau 
copilele cose și împleti.

In urma acestora tote obiectele espuse 
la esamen le consider ca începuturi bine 
chibzuite și bine reușite, cari arată în mod 
mulțămitor intențiunile lucrului de mână 
în școla. poporală și nu pot fi nici de cum 
„în detrimentul poporului nostru1*,  cum 
crede corespondentul. Nu ne putem ține 
tot în marginile mijlocelor rudimentare' de 
înaintare din trecut.. Pe tote terenele și la

că cel puțin atâta a ajuns erășl în 
grația, că ’i s’a încredințat o solia, 
și îșl puse în gând se folosescă ocasia 
spre a-șî dovedi supunerea sa față 
de împăratul. El își propuse se îm 
plinescă porunca, când se va crepa 
de c|iuă. Ca nu cumva, din întâm
plare, se adărmă, nu s’a culcat de 
loc, ci a rămas veghiând totă nop- 
tea, așteptând 6ra de plecare.

Intr’aeeea împăratul dase 6me- 
nilor în taină porunca, ca sub pe- 
dâpsă de mdrte să arunce, fără cru
țare, în flăcările cuptorului pe acela, 
care dimineța va veni mai întâi u la 
ei și-i va întreba: „împlinit’au po
runca stăpânului meu?“ Răsplată 
grasă le va fi partea, decă se vor 
supune poruncei întocmai și cum se 
cuvine.

Când eși în sfârșit Fulgentius 
pe porta palatului împărătesc, nici 
nu băgă de semă, că este urmărit 
din partea lui Malevolens, care îșl 
freca mânile de bucuriă, c’a isbutit. 
cu planul și că pe rivalul seu urgi
sit îl-ajunge sărtea, cei-a pregătit’o 
densul. Der, ca se fiă sigur, că po

runca împăratului se împlinesce cu 
acurateță, trădătorul se furișă de- 
asemenea pe porta palatului împă
rătesc și merse după Fulgentius, că- 
tră cuptorul de var.

Era încă întunerec, pe când se 
giăbia prin pădure tînerul, ce nu se 
temea -de nimic. De-odată aucji su
netul clopotului, care chiăma. pe creș
tini la rugăciuni într’o biserică ve
cină — Mai este câtva timp pănă 
se crepă de ÎȘÎ 4ise 01> ȘÎ 30
duse la biserică, ca în rugăciuni fer- 
binți să ceră dela Atotputernicul ca 
împăratul se nu mai aibă măniă asu
pra lui. Pe când însă îngenunchia 
în biserica cea de jumătate întune
cată și asculta cu evlavia cântările 
sfinte, îl ajunse o oboselă, pe care 
n’a putut’o învinge. Sleit fiind de 
noptea nedurmită, fără voia închise 
ochii și căcju într’un somn adânc.

Terminându-se slujba dumne4e- 
escă dmenii se duseră în trebile lor 
(jilnice. Preotul vecju pe tîner dur- 
mind, der nu’l trec|i.

— Sărmane copile, (ți30 01, dormi 
numai în pace în acest loc sfânt, 

scapă-te puțin de grijile și supără
rile vieții acesteia.

In sfârșit, pe când se deșteptă, 
Fulgentius, mândrul săre strălucea 
prin ferestrile bisericei. La întâia 
simțire îl cuprinse o frică și o pă
rere de rău, că n’a împlinit porunca, 
ce ’i se puse. Iute ca fulgerul alergă 
spre cuptorul de var, în speranța, că 
dâră nu va sosi prea târziu. îndată 
ce a ajuns ca să potă vorbi cu omenii, 
cari ardeau varul și cari erau plini 
de murdăriă și sudori, îi întrebă, 
abia resuflând, decă au împlinit po
runca împărătescă.

— Da, de bună sâmă, și încă 
astfel, că acum nimeni n’o mai pote 
desface. „Cam o oră înainte de asta 
veni unul, care ne aduse semnul 
sciut, adecă, ne-a întrebat, împlini- 
t’ațl, porunca stăpânului meu ?•*  „încă 
nu, der o vom împlini numai decât, 
respunserăm noi, și am pus mâna 
pe el. S’a împotrivit și a strigat, că 
dânsul este Malevolens, er pedepsa 
s’a scornit și hotărît pentru unul, pe 
care îl chiamă Fulgentius. Noi însă 
nu l’am băgat în semă, pentru, că | 

împăratul ne-a poruncit anumit, se 
aruncăm în foc pe cel întâia, care 
va veni în astă dimineță la noi și 
De va întreba așa, cum ne-ai între
bat tu. Ast-fel porunca am împlinit’o 
față cu el. Poftesce! vecjl, cum îi > 
ard osele.

Spăimântat de sdrtea nenoroci
tului tîner și turburat în gândul său 
de marele pericol, de care a scăpat 
abia cu câte-va clipite, Fulgentius 
se întorse dela leacul înfiorător, mul- 
țumiud din adâncul inimei lui Dum
nezeu, că l’a apărat în mod așa mi
nunat. Cu tdtă graba se duse în pa
lat și se înfățișă înaintea unchiu
lui seu.

Acesta îl privi întunecat și cu 
mirare.

— Tu n’ai urmat porunca mea 
și n’ai împlinit solia cătră lucrători.

— Ah, prea milostive Domne 
și stăpâne! ce am făcut eu, de mi-ațl 
hotărît un sfîrșit atât de înfricoșat? 
nu sunt eu fiul bunului vostru frate ?

— Și nu ai meritat tu ore mor- 
teă cea mai înfricoșată, când mă 
vateml atât de mișelesce, spunând 
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iote poporele se fac progrese uimitore și 
poporul român vrend - nevrend trebue sâ 
pnă și el pas cu ele, dâcă îșl doresce un 
viitor mai bun și mai bine asigurat. Te
merile de lues ale coresp. nu le aflu des
tul de întemeiate tocmai în direcțiunea 
acesta. Decă se observă unde-va lues, el 
vine din altă parte....

Era să uit a spune, ce s’a esaminat 
din economia casei. Din acbsta au răspuns 
vre-o câte-va fetițe, spunând, cum se face 
o supă de carne de vită, supă de post, o 
friptură și o coptură. Răspunsurile date au 
fost destul de esacte și sigure și învăță- 
tbrea de lucrul de mână se vede, că și pe 
calea acăsta și-a împlinit datoria în con- 
sciință.

Ca de încheiere observ, că Zârneș- 
tenii peste tot sunt bmenl harnici și stră- 
duitorî, er în privința instituțiunilor cultu 
rail stau la un nivou cu alte comune mai 
mari și mai avute, pote, ca d. e. Săliștele, 
Rășinarii, ba în unele privințe chiar și cu 
ale Românilor brașoveni și acesta numai 
spre laudă le servesce, er coresp. când va 
mai face raporte de natura acesta, să le 
croescă mai bine, fără a-le tot cârpi cu pe
tece, cari nu se nimeresc de loc cu sacul.

Nicu leu.

— 13 (25) Iulie.
Avis cetitoriioi! Iu vremea din urmă 

ni-s’au trimis și nouă mai multe soiri false 
despre logodne și cununii și prin acesta 
s’a abusat de ospitalitatea pressei și s’a 
pricinuit neplăcere oelor atinși. Pentru a 
înoungiura asemeni întâmplări am hotărît 
și noi, la inițiativa vrednicului econom ro
mân din Săeele, lacob N. Popea, a intro
duce o taxă moderată pentru asemenea 
anunțuri, precum s’a introdus acăsta la alte 
foi și mai ales la tote diarele din capitale. 
Taxa penttu publicarea anunțurilor de lo
godne și cununii am statorit'o cu 1 coronă și 
fără trimiterea acestei sume nu o să mai 
dăm publicității vești de aoest soifi. Tot- 
asemenea ne-atn hotărît de a pune de as
tăzi înainte taxe asupra dărilor de se- 
mă despre veniturile și cheltuelile balu
rilor, producțiunilor și petrecerilor de tot 
felul, precum și pentru publicaținnile de 
natură strict personală și polemică, oe vin 
a se publica în rubrioa „Voci din publio". 
Credem, că făcând noi aoesta și întocmai ca, 
confrații dela „Tribuna", cari de-asemenea 
reolamă taxe pentru dările de sâmă și co
municările mai sus atinse, ni-să va recu- 
nosce totă îndreptățirea la aoest pas, deorece 
nu se pdte cere unui 4>ar să revisuâscă și co
recteze socoteli și să-și umple colonele cu 
comunioărl, ce nu au nimic de-a faoe 
ou scopul gazetelor. Taxa pentru dă
rile de semă va fi 5°/0 din venitul net ară
tat în rațiocinîu, er cât pentru publiea- 
țiunile pentru „Voci din public", rămân 
taxele arătate în fruntea foii nbstre. In 

urmă pentru anunțurile funebrale ale fami
liilor, încât ni-se vor trimite pentru reti
părire, o vom faoe aoâsta numai pe lângă 
administrarea înainte a unei taxe de 50 cr. 
Ne rugăm, ca oei interesați să binevoâscă a 
ține cont de acest avis și accentuăm, că 
sumele întrate din aceste oontribuirl le 
vom adăuga la un fond cțiaristic, a cărui 
menire specială o vom precisa mai târdiu.

—o—
Lueger contra mileniului. La Buda

pesta este convooat pentru luna viitore un 
congres al dentiștilor. La acest congres, 
după cum scriu foile unguresol s’ar fi în- 
sciințat, că vor lua parte vre-o 200 den
tiști din Viena. Numărul acestora însă a 
scăcfut la 30, clin causă, oă Lueger ar fi 
făcut cunoscut tuturor dentiștilor, că decă 
ei se vor duce la Judapesta, să scie, că vor 
ave parte de cele mai mari neplăceri. Iu 
urma aoestei amenințări, după cum scrie 
„Bud. Hir." numai decât 170 de dentiști 
au abcjis de-a merge ia congresul din 
Budapesta. Foile ungurescl 9unt forte su
părate, der n’au ce faoe, căci decă Ungurii 
sunt dușmanii altora, apoi și alții sciu să 
fiă dușmanii lor.

—o—
Baulfy și biserica serbâscă. Ministrul- 

președinte unguresc Banffy voesce, cum se 
vede, ca orl-ce chip să se facă stăpân și 
asupra bis6ricelor. țlilele acestea el a dat 
0 „poruncă" cătră patriarchul sârbesc Bran- 
kovicl, ca să facă un inventar și o esti
mare a tuturor fondațiunilor și averilor bi- 
sericescl, metropolitane, episcopescl, diece- 
sane, călugărescl și parochiale ale Șerbilor. 
Acăsta să se facă pănă la anul nou, căci 
la cas contrar se va face prin organele 
statului pe cheltuela bisericei sârbescl. De 
pe timpul împărătesei Maria Teresia acesta 
este p imul cas, ca guvernul să pretindă 
luarea la inventar a averilor unei biserici. 
Scopul guvernului, după cum o spun pe 
față foile ungurescl, este ca se ia din mâna 
Șerbilor libera administrația a averilor lor 
bisericesc!. Pe alte cuvinte, Banffy vre să 
facă și cu averile bisericei sârbescl cum a 
făcut cu averile Românilor grănițeri dela 
Năsăud.

—o—
Copil în loc de iepure. Un abonent 

al nostru din Gr or ghiu ne sorie următorele: 
In hotarul comunei Gurghiu s’a întâmplat, 
că un tînăr magniar, cu numele Fâbiân 
Jânos, re’ntorcendu-se la înoeputul acestei 
luni spre casă eu pușca încărcată, zări 
lâuga o copiță (bugle, purouleț) de fân o 
ființă viețuitore. Crecfend, oă este un ie
pure, descărca pușca asupra lui și-l și ne- 
meri. Der n’a fost iepure, ci un copil ma
ghiar, in verstă de vre o 14 ani, ou nu
mele Kerekszegi Albert. Ei era pus să pă- 
zăscă de paseri o holdă și așa se culcase, 
bietul, lângă purculețul de fân. El fu De
ment în rață, sdrobindu-i ochii, capul și 
oarba, așa că în dnnineța următbre muri 
între cele mai orâncene dureri. Făptuitorul 
s’a însciințat însu-și la gendarml, oarl l’au 
arestat.

Botezul iui Beizebub. Foile ungurescl 
din Cmșiu aduc soirea, oă locuitorul de- 
acoio Pădureanu Sandor a trecut și el prin 
botezul lui Beizebub, primind numele JErdosi. 

Nația ungurâscă pote fi mândră, oă șl-a 
sporit numărul încă ou un — Țigan!

—o —
Filoxera la Clușiu. Intr’una din viile 

Clușiului, aflătbre p« dealul Sângeorgiului. 
s’a oonstatat ivirea filoxerei, din alcăreia 
causă viile probabil, că în curând vor fi 
puse sub carantină.

—o —
Eăcursiunea Ia Stejeriș a sodaliior ro

mâni din loc, care de atâte-orl a fost amâ
nată pănă acum din causa timpului nefa
vorabil, se va face mâne, în 14 (26) Iulie. 
Plecarea la 1l/2 bre p, m. din Groverl.

— o—
Convocări: Adunarea despărțământu

lui XVI., (Selăgean-Chioran) 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. V (Seliște) e convocată pe 1 August 
n. în G-ura-rîului.

Adunarea desp. XXVII (Cokalm) e con
vocată pe diua de St. Uie (20 Iulie) în Co- 
halm. — Adunar°a reuniunei înv. gr. cat. din 
Archi-Diacon, părților Sătmărene aparț. die- 
cesei Oradane e convocată pe 10 August n. 
în Homorodul de mijloc. -- Adunarea desp. 
VIII' (Deva) e convocată pe 1 August n. 
în Hunedora. — Adunarea desp. XXIX 
(Mediaș) e convocată pe 1 August n. în 
Mediaș.

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

L â t e r a i u b* ă .
„Istoria împăratului Traian și a con

timporanilor săi*  de Dr. He’nr. Franck», 
traducere antorisată de Petru Brosteanu. 
Brașov 1896. D:n acest op au apărut deja 
fasc I.-VII, și se pdte procura d’adreptul 
la Petru Brosteanu, în Brașov, pâlyaudvâr. 
— Domnii prenumeranțl. cari se află încă 
în restantă cu prețul de prenumerațiune 
pentru fasoiolele I—IX, sunt rugați, să 
binevoesoă a grăbi cu achitarea acestor 
restanțe, observând, că tipărirea opului nu 
se pdte continua, pănă când nu vor fi acope
rite spesele de tipar, de broșurare și de expe- 
dițiune pentru ultimul fasciclu (VII) apărut. 
Cu tdtă stima Petru Brosteanu.

Imhista’iiă si comercial.*
Veacuri de-a rândul străbunii noștri 

an fost legați de gliă și judecați, oa afară 
de răsplata pentru munoa lor se nu aibă 
nimica. Deși chiar și în timpurile nostre, 
încât pe noi Români ne privesce, avem 
să ne luptăm cu multe greutăți, totuși pu
tința ne este dată de-a ne taee munca mai 
roditore. Nu mai sunt împregiurările, cari 
împreunau numai apăsarea ou umilința. 
Spiritul de întreprindere nu mai este înă
bușit, cum era odinidră Er șicanele și cur
sele, cari ni-s’ar pută pune, nu sunt susți
nute de legi. Puțină circumspeețiune și 
energiă și șioanele ori din care parte ar 
veui, și cursele ori din oare parte s’ar 
pune, acjl se pot și înlătura, se pot și în- 
tîmpina.

Conduși de astfel de credințe, ne-am 
cugetat, cum am pute lărgi activitatea 
muncitorilor noștri. Insă așa, că rodurile 
munoei, ce aveam în vedere, să fiă mai în- 
belșugate și cu timpul dintr’ensele să guste 
cu folos nu numai acei, cari participă ime
diat la activitatea cea lărgită, comeroianții, 
ui pe una s»u altă cale tote păturile popo
rului, în spooial industriașii, la întărirea 
cărora este neapărată trebuință, să lucrăm 
din tote puterile. Și așa am venit la resul- 
tatul, că munca poporului nostru, oa să nu 
mai păți sta legată de g4iă, ca să între și 
pe terenul industrial cu suooesul dorit, tre
bue se facă ca ore-cum cel comercial său 
neguțămreso, premergându-i să-i vină celui 
industrial în ajutor.

Avem începuturi de industriași, avem 
de neguțători său comercianțl. Insă nu 
avem niol neguțători, niol industriași, oa 
să fiă cumpăna dreptă între cei cu gliă și 
cei cu industria și oomeroiui. Nu avem des
tui, înoât folosul muncei să fiă drept îm
părțit și pe alte terenuri și noi Românii 
în măsură drâptă să le putem exploata și 
pe acele. Așa-dâr aioi am cugetat să pu
nem umărul și să luorăm într’acolo, ca și 
poporul nostru să ajungă odată, ca în mă
sura, ce ’i se cuvine, să se bucure și de 
rodurile ce le dă industria și comeroiul.

Spre sfârșitul acesta încă în anul 
aoesta ne-am întrunit mai mulțl la o înso
țire, care în Februarie a. o. și-a și înce
put aotivitatea prin deschiderea unei ne
guțătorii de marfă colonială. Insă fiind-că 
întreprinderea s’a fost întemeiat pe siste
mul Raiffeisen, er publicul român în di
verse forme, la diferite ocasiuni, s’a espri- 
mat, că i-ar oonveni mai bine, și ar par- 
tioipa mai bucuros, dâoă întreprinderea ar 
fi strămutată în asooiațiune pe aeții, am 
cedat și în adunarea generală din 23 Mai 
a. o. însoțirea a votat străformarea mai sus 
atinsă.

Scopul ne este mai pe sus de formă 
și sperăm, că ou capitalul, ce voim să-l 
adunăm pe calea acțiunilor, îl vom și a- 
junge. Acăsta o 4i-em P9 basa experien
țelor d n intervalul cel scurt de patru luni 
cu tote oă greutățile, oe am avut a-le în
vinge. au fost și mari și multe. Aoesta o 
putem cjice cu totă îndrăsnela, când soim, 
că intențiunea nostră este de a întemeia 
un ievor, nu numai de câștig material, ci 
și de familiarisarea și propagarea de în
treprinderi oomeroiale și industriale în si
nul poporului nostru.

— Prospectul oe-1 transpunem în mâ- 
nile publicului român este un argument 
viu despre nisuința cea folositbre a sub- 
scrișilor și nu am dori alt-ceva, deoât ca 
nisuința nostră, fiind bine primită de pu
blicul român, să fiă călduros spriginită. Cre
dem, oă o recomandațiune și mai deose
bită e de prisos. Subscrierea acțiunilor indi- 
oate este un postulat, este comandată de 
sisteDța materială și morală a poporului

tuturor, că eu miros din gură, încât 
ești silit a-țî întbrce capul, când îmi 
întincj.1 păharul. Acesta ai fâcut’o, 
cum am vecjut cu ochii mei proprii. 

•Fi sigur, că nu scapi de pedepsă 
pentru calumnia ta, trădător minci
nos și fără inimă!

— Aveți îndurare de-a mă as
culta în liniște și vă dovedesc ade
vărul, strigă Fulgentius, căcjend în 
genunchi. Prea iubite D6mne, ați 
descoperit vre-odată în mine înșelă
ciune și minciună?

— Spune ce vrei? porunci îm
păratul.

Și tinărul i-a povestit tote, cu
vânt de cuvânt, — ce sfat viclean 
i-a dat Malevolens, ca să 1 nimicescă, 
ce grijă mare a avut, ca să împli- 
nescă porunca severului său Domn, 
că însă pe drum l’a învins somnul 
și cum, când a sosit la cuptorul de 
var, a aflat, că dușmanul său, care 
voia să se încredințeze de mortea 
lui Fulgentius, s’a prăpădit însuși 
în locul acestuia.

După cum, pe încetul, se des

copereau firele secretului, se înse
nina și fața împăratului, pe care 
se putea ceti o espresiă de mirare 
și năcas. Iu fine se convinse, cât de 
tare a fost înșelat de ruda minci- 
n6să și trădătăre. In sârtea înfioră- 
târe a răutăciosului Malevolens, cu 
frică și evlaviă recunoscu mâna Pro- 
vedinței, care s’a deschis, ca să pe- 
depsescă pe vinovat și să scutescă 
pe nevinovat.

Fulgentius a fost pus erăși în 
deplină grațiă și toți se bucurau, că 
acela, care i-a săpat grâpa, a căc|ut 
însuși în ea și s’a sfârșit cu moi tea 
înfricoșată, ce o pregătise unui om 
cu totul nevinovat.

(Diutr’o colecții). Moșul.

Bă ! to su L
Lumea asta-i tare rea; decă dă 

cine-va de-o pagubă, apoi ea-i mai 
scote și nume slab. Așa s’a întâm
plat cu mulțl și așa s’a întâmplat și 
cu Mitru Pascului dela noi din sat.

Pănă n’a ajuns pe la noi fo- 

cuita asta de comasare, toți îi co
ceau Mitru Pascului, fiind-că pe el 
îl chiamă Mitru, er pe tată-s’o l’a 
chiămat Pascu, dela comasare în- 
coce însă toți îi 4ic Băltosul. La în
ceput se cam năcăjea, când îi <Ți- 
ceau dmenii băltosul, dâr acum s’a 
obicinuit cu acest nume, și-l portă 
bun bucuros. Și nu era modru să 
nu se năcăjescă la început de acest 
nume, că numele acesta l’a căpătat 
din o pricină, de care se scărpinâ 
bietul cieștin mult în cap.

Adecă lucrul a fost așa:
înainte de comasare avuse bie

tul om cam 3 jugăre de pământ, 
ve4l bine nu tot la olaltă, ci în 
vre-o 4ece parcele, unele mai mici, 
altele mai mari, unele de fân, altele 
de bucate, der tâte bine grijite. bine 
gunoite și lucrate omenesce. Din co
masare însă ’i se venii ă în loc de 
3 jugăre chiar 7, der ce și cum? 
In locul pământului celui bun, ce-1 
avusese, acum ’i se veni o pustie
tate g61ă, pe care nimeni n’a lucrat’o 
de când e iumea. Păn’ la comasare 

ea a fost grofescă, sub nume de loc 
sterp, der acum pustietatea se veDÎ 
omenilor; grofului îi deteră inginerii 
locul cel bun al omenilor. Tabla de 
loc, ce o căpătă Mitru Pascului din 
comasare, era aprbpe de tăul (lacul) 
cel fără fund, spre mie4ă-n6pte dela 
el. Țermurele tăului, ca de 300—400 
pași, este un podereiu spinos, nelu
crat, coperit de nisce spini mici 
și împungători, de nici vitele nu 
intrau printre ei. Dela podereiul acesta 
spre me4ă-4i e teul cel fără fund: 
un tău rotund, fără trestiă ori pa
pură pe margini, pururea limpede, 
nu cresce și nu scade în veci. Pic 
omenii, că tăul acesta n’are fund și 
ce scapă odată acolo, nu mai p6te 
eși fiind țărmurii tare înalți, se spune, 
că aci, unde-i teul acesta, să fi fost 
când-va mănăstirea palorilor (6re nu 
paterilor —dela patăr? din care pri
cină și la locul din giurul tăului îi 
4ic: pator (dâmb); der mănăstirea 
s’a cufundat de-odată în pământ și 
în locul ei s’a ivit tăul cest fără fund. 
Pbte pentru faptele cele bune ale 
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nostru, este înse și o datorință patriotică 
în sensul veritabil al patriotismului și nu 
în cel modern al șovinismului.

Etă prospectul:
P R 0 8 P E C T.

pentru întemeierea unei societăți de consum 
pe acțiuni cu sediul in Sibiiu, sub 

numirea: „Industriașul* .

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

Lucrețiu.

IV.
Acum se vedem, ce folos aduce 

rachiul omului:
II face din om neom, îi strică 

vieța și a lui și a copiilor lui, îi 
amăresce (filei0, 0r după tăte aces
tea îl sărăcesce și îl duce la sapă 
de lemn. Se scie de mulți, că beu- 
turile sunt vătemătore sănătății, der 
cu tâte acestea nimeni nu voesce se 
credă acâsta; omul dedat vițiului be
ției nu se simte nici-odată bine, el 
nu are nici'odată gust de mâncare 
din causă, că stomacul îi este ars 
din causa alcoholunlor (spirturilor), 
are tot-dâuna durere de cap, ’i se 
pierde vederea și aucjul, încep a i 
tremura manile și picidrele, se 
schimbă la față, și în urmă capătă 
diferite bole, cari îi curmă vieța fără 
de timp.

Omul bețiv se cunâsce de de
parte ; fața lui este roșia înflăcărată, 
nasul și obrazii sunt roșii-vineți, la 
unii fața este palidă pămentosă. Unii 
sunt slabi, alții sunt grași și pânte
coși. Der și aceștia cu timpul, după 
ce li-se strică organele, mai ales fi
catul, slăbesc și cad în băla de apă 
seu dropică, din care nu mai scapă.

Vieța celui bețiv se scurteză, el 
more prin stricăciunea organelor, 
ori printr’o bălă ore-care, ce la el 
este mai periculăsă decât la alții; 
unii se omără singuri, ca se scape 
mai iute de chinurile, ce ’i torturăză.

Așa der din aceste se vede fărte 
bine, cât rău aduce beția; pe lângă 
degradare, ea scurteză și vieța. Be
ția este fărte periculăsă și pentru-că 
îmulțesce fărădelegile, sinuciderile 
și crimele; copii bețivilor capătă epi- 
lepsiă, ori nebuniă; poporul în loc 
de a se îmulți se stinge și sărăcia 
se ține de mână cu beția.

1) Scopul sooietății este de-a prooura 
și vinde pe lângă prețuri moderate articoll 
comerciali, a căror procurare și vindere 
va afla oonsiliul administrativ, că e în fo
losul societății și a publioului cumpărător.
2) Societatea se înființeză pe timp nede
terminat ou un capital de 50.0C0 fl., care 
se împărțesce în 1000 acțiuni â 50 fl. v. a.
3) La subscriere, oa societatea se potă în
ființa și să-și pâtă începe fără amânare 
multa activitate, sunt a se plăti 3O°/o diu 
valorea nominală a acțiunilor, adecă după 
fiă-care acțiune 15 fl., restul se va solvi 
după provocările direcțiunii: provocarea 
însă nu pote pretinde rate mai mari de 
10°/0, nici în peribde mai scurte de 2 luni.
4) La subscriere fiă-care subscriitor de ac
țiune plătesce 1 fl. ca contribuire la chel- 
tuelile de fondare. 5) Membrii fundatori 
îșl reserveză dreptul de-a alege prima di
recțiune pe cei trei hd! dintâiO, conform 
legii comerciale § 183. 6) In cas, când 
s’ar subscrie mai multe de 1000 aoțiunl, 
decât oum sunt proiectate, reducerea se va 
face în proporția ou numărul acțiunilor 
subscrise, despre ce acționarii vor fi încu- 
nosciințațl. Pentru sumele incurse pănă la 
adunarea generală fundatorii garanteză so
lidar. 7) Plătirile se fac pănă la 31 Au- 
.gust a. c. la „însoțirea industriașilor ro
mâni din Sibiiu. Terminul adunării consti
tuante se va publica prin (fiare

Prospectul s’a propus și esmis con
form § 150 din legea oomeroială.

Dat în Sibiiu, 1 Mai, 1896.
Comitetul fundator:

Nicolae Cristea ases. oons. Sibiiu, Con
stantin Dragoș, păpucar Sibiiu, loan Visa 
proprietor, Sibiiu; Teodor Popescu oumer- 
ciant, Sibiiu; Nicolau Toma proprietar, 
Făgăraș; loan Popp pielar, Făgăraș; loan 
Gimbeșiu pielar, Făgăraș ; Alesandru Aiser 
comerciant. Făgăraș; Iosif Ciora pielar, 
Eăgăraș; Ioan Popescu prop., Toplița; 
Dumitru Banciu farmacist, Seliște; Stefan 
Oltean mâsar, Biașiu; Ioan Gsuea oojocar în 
Sibiiu; loan Costin preot și redactor în Si
biiu ; Stan Steflea comerciant, Seliște; Ma- 
teiO Badulescu pantofar, Sâliște; loan Țin
tea oojocar, Sâliște; loan Bucsiau pielar, 
Săliște; Simeon Simonetti pantofar, Sâ- 
liște ; Nicolau Simtion tipograf, Sibiiu ; Teo
dor Moldovan oismar, Sibiiu ; Teodor Oni- 

șor econom, Biașiu.

O crifiaîă ÎMfioa’âtore.

Nădab, (Banat) Iulie 1896.
In 16 Iulie n. o. s’a petrecut îu co

muna nostră Nădab o crimă grozavă, pe 
care vi-o istorisesc pentru a fi de învâță- 

ce a făcut un încungiur pe la 
cine scie înoă pe unde, a venit 
a lui cu oueuruz și a arunoat’o 
a fost în 16 Iulie n. oam pe la

tara acelor, cari spre neferioir^a lor au 
pornit pe calea stncăciunei.

Anume Joi 16 Iulie femeia Maria 
Peșcan (Lițâie) a fost uoisa de cătră gine
rele său loan Codrean, care de mai mult 
timp stetea în procese cu sooră-sa. In diua 
pomenită, aoest ginere fără de lege a mers 
după trifoii! la grădina bătrânei sale soare, 
Jicend, că va merge ia târg la Giula cu o 
vacă. Aci, după ce tăia trifoii!, a intrat și 
în casă la bătrâna, pe care se 4’ce) că ar 
fi aflat’o durmind. Repecjindu-se asupra ei, 
a sugrumat’o cu o năframă și apoi, după 
ce a omorît’o, a pus’o pe trăsură, a astu- 
pat’o cu trifoii! și plecă apoi cu trăsura, 
spunând unui oumaat al său, oă merge la 
târg.

După 
Socodor și 
la o holdă 
aoi. Acesta 
8 ore sera.

Intr’aceea soția oriminalului, adecă 
fiica bătrânei, aflând de disparițiunea ma
mei sale a și făcut arătare la primăria, âr 
de aoi s’a făcut arătare la gendarmeria din 
Chișineu.

Pe la 9 ore sera criminalul sosi acasă. 
Soția lui, aflându-se singură, s’a temut să-i 
4ică vre-un cuvânt, ori să dea alarmă, âr 
el după o mică pausă a pleoat ârășl cu 
trăsura. S’a dus și a luat cadavrul socrei 
sale din cucuruz și, după ce i-a legat de 
grumazi o pâtră grea de 42 chilograme, a 
dus’o la o fântână părăsită din pusta Că- 
rancl, ce se ține de proprietatea arohidu- 
celui Iosif, aruncându-o în acesta fân
tână.

Vineri udptea, în 17 Iulie, a venit el 
pănă unde-va și apoi a dat drumul la cai 
cu trăsura singură, âr el — mustrat bag’ 
semă de oonsciință și mai având frică și 
de gendarml, carl scum îl urmăriau — a 
început să ia câmpii, alergând pe la Arad, 
Șiclău, der în urmă a fost prins la Oh’șineu 
Sâmbătă în 18 Iulie,

Tot pe acea vreme a fost aflată și 
sâcră-sa. După spusele mai multor omeni, 
că pe undel’au vă4ut umblând, cele două fiice 
ale femeei ucise, dintre oari una era soția 
criminalului, au mers tot după urmă pănă 
când în sfîrșit au dat de fântână, în jurul 
căreia se puteau cunâsee urmele ucigașului, 
căci rămăsese trifoii! pe lângă ea. Femeile 
făcură arătare la primăriă, de a sosit aju
tor și cadavrul cu peatra de grumaz a fost 
scos din fântână.

Ucigașul a fost adus cu ochii legați 
pănă ia acea fântână, unde deslegându-i-se 
oohii și întrebat fiind de membrii oomisiu- 
nei judecătorescl, deoă cunosce acel cada
vru, el a răspuns, că nu-1 cunosce.

Cadavrul a fost dus apoi la spitalul 
mormintelor din loo, unde fiind tăiat și 
cercetat de cătră medic, s’a constatat, că 
trei coste îi sunt rupte. Pănă când medi
cul a tăiat oadavrul, criminalul I. Codrean 

a fost silit a privi necontenit spre mortă, 
er la sfîrșit a fost silit, a-o săruta.

In aoeeașl 4l cadavrul a fost îmor- 
mântat. Criminalul în nbptea după îmor- 
mântare șl-a recunosout crima in presența 
a doi jurați și a notarului comunal. In 19 
Iulie criminalul a fost dus la închisorea 
din Chișineu.

Ca să nu cadă asupra comunei nâstre 
acesta rușine, âtă spun, că Codrean a fost 
numai însurat in Nădab, de nascere însă 
este diu Șiclău.

Demetriu Onița, 
abonent.

HIGIENA.

Pentru a se pune capăt vițiului 
beției, ca să nu mai nefericescă și 
pe alți omeni, s’au înființat în multe 
locuri, și mai cu osebire în Buco
vina, societăți contra beuturei, și 
membrii acestor societăți s’au legat 
prin jurământ a nu mai bea rachiu 
și de-a abate dela acestă beutură 
otrăvitâre și pe alții.

In Șvedia și Norvegia beția se 
pedepsesce cu închisore. îndată ce 
un bețiv este închis, nu capătă altă 
mâncare dimineța și sera, decât o 
pâne și vin seu rachiu, după cum 
cel arestat bea vin seu rachiu. Der 
pânea nu ’i se dă decât într’un vas 
plin cu vin seu cu rachiu, în care 
a stat muiată o âră.

In prima 4i bețivul mănâncă cu 
plăcere pânea, a doua 4i îi pare mai 
puțin plăcută. Puține 4ilo după aceea 
o primesce cu un adevărat disgust. 
In genere în opt seu 40ce 4H0 acesta 
îi produce o așa greță, încât unii 
nici într’un chip nu voesc să mai 
mănânce acea mâncare, care li-se 
dă fără milă. După ce se termină 
acestă cură, bețivul, afară de rare 
cașuri, este cu totul vindecat. Mulți 
renunță cu desăvârșire la vin, al că
rui miros chiar le produce un des- 
gust nemărginit.

Ce bine ar fi, Bă se introducă 
și la noi o astfel de lege!

Ar fi fărte bine, ca acele reu
niuni înființate contra beuturei de 
rachiu se se întindă cât mai mult 
și să distrugă cu desăvârșire înfri
coșatul vițiu al beției din mijlocul 
poporului nostru românesc; căci s’ar 
scăpa de o marea dare, care este si
lit se o plătescă, er pe de altă parte 
ar scăpa de batjocura și rîsul străi
nilor.

Episc. de Limerick Dr. O’Dwyer 
a publicat o carte pastorală contra 
beției, unde condamnă aplicarea la 
bețiă a poporațiunei irlandeze și în
demnă pe preoțime să facă tot po
sibilul pentru stîrpirea acestui rău. 
Apoi condamnă forte aspru datina 
pomenilor, ce se fac după morțl, 
cari în cele mai multe cașuri devin 
adevărate orgii; apoi constată cu si
guranță, că singura causă a sărăciei 
și a miseriei poporului irlandez este 
patima beției.

Așa-der să luptăm pe cât va fi 
posibil, ca să stîrpim din poporul 
nostru românesc acestă urîtă patimă, 
care îl degradeză și-l duce la sapă 
de lemn; mai cu osebire preoțimea 
ar fi forte bine, ca cât mai mult se 
țină predici contra acestui urît vițiu.

Prof. Dr. Elefterescn.

-călugărilor a făcut Dumnetfeu sfân
tul acesta minune.

Dela teul cel fără fund, cum 
am 4is, spre metță-nopte este un po- 
dereiu spinos ca de 300—400 pași 
de lat și lung pănă în vale și pănă 
mai la tren. Dela podereiu spre me4ă- 
nâpte se întinde o baltă mare ca de 
fi ,jugere sdravene. Balta acâsta cu 
podereiul cel spinos, ce-i între ea și 
teul cel fără fund, o deteră inginerii 
la Mitru Pascului drept moșiă pen
tru locurile cele bune, ce le avusese. 
Acum ținete Mitre! Trăesce ca bros- 
ceie în baltă, că numai cu porum
bele de pe spinii cei pitici nu-i pute 
tiăi, er locșorul teu cel bun e în 
mâna altora.

Năcăjitu-s’a de morte bietul om 
când s’a ve4ut pus cu moșia-’n baltă, 
recurat’a plânsă ’n drâpta, jeluitus’a 
în stânga, fără de folos. Umenii, în 
loc să-l mângâie, i-au mai pus și nu
me Băltosul, că. nu-i era destul de 
mare necasul și paguba.

Der Băltosul avea și feciori și 
o fată. Feciorul cel mai mare chiar 

venise din cătane, când au dat in
ginerii balta ’n semă la tatăs’o. Și 
vă4ând el, că tatăs’o nu ajunge la 
nimic cu tânguirile și cu jalbele, 
4>se cătră el așa: tată nu mai âmbla 
înzadar văetându-te, ca o babă, că 
nimic folos nu avem din văetărl; 
cu jalbe și cu procatărl încă nu 
âmbla, că ni-om mânca văcuțele — 
după ce numai pe ele le mai avem, 
și balta cu țermurii ei de spiniș; 
fără hai se chibzuim noi n’ar fi mo- 
dru și putință se facem din ea loc 
ca locurile, se ne facă, de nu bu
cate, măcar fân bun, că acela încă-i 
ca și bucatele: vindem fen și cum
părăm bucate, de nu putem ține vite 
multe și bune se le dăm cu preț și 
se ne ținem casa. Am văfiut eu, 
tată, pe unde am cătunit, multe de 
tote, și bune și rele, am vă4ut ho- 
tară bune și tăcând râdă slabă din 
lenea celor ce le aveau; și am ve- 
4ut hotară slabe, dând râde bune, 
decă omul muncesce dela inimă, că 
par’ că d-ta ne învățai, că pământul 
tot e al lui Dumne4eu sfântul și 

Sfinția Sa pote da râde bune și în 
pămentul ce ni-se pare slab, numai 
se-l muncim cum se duculesce.

— Așa-i dragul tatii, răspunse 
badea Mitru amărît, dăr în baltă nu
mai de-om sămâna brosce s’or face, 
der de astea n’avem trebuință să 
semănăm, că sunt destule.

Din vorbă ’n vorbă ajunseră 
la părerea, că să nu mai âmble 
nici cu o jalbă mai mult, ci să ră
mână cu balta și să cerce a face 
din ea loc roditor, de s’a pute; de 
nu s’a pute, să nu se căescăcăn’au 
cercat, și fie mila Domnului!

Acâsta era tâmua, după culesul 
bucatelor, când au intrat âmenii în 
nouăle lor posesiuni după comasare. 
Era o tâmnă bună, caldă, sbicită. 
Cei ce căpătaseră loc ceșl-cevași bun 
arau și semănau bucate de tomnă, 
grâu și săcară. Deci se luă și badea 
Mitru cu cei trei feciori ai lui, cu 
săcuri și cu sape, și merseră la tabla 
lor cea noua. O încungiurară de câte
va ori, înjurând pe ingineri și pe ju
decători și în urmă veniră la con

vingerea, că cu înjurături locul mai 
bun nu s’a face. Deci se puseră pe 
muncă.

Țărmurele cel spinos îl lăzuiră, 
scâseră spinii din rădăcină și rămâ
nea pămentul săpat și gras de-ți era 
mai mare dragul a te uita la el. Și 
munciră bătrânul cu cei trei feciori 
vre-o 3 săptămâni de-a rândul și fă
cură țărmurele ca un strat, și adu
nară vre-o opt grăme4i de spini cu 
ciâte.

Vremea ținea tot bună. Era 
aprope de postul Crăciunului și gân- 
deaiu, că-i în luna lui MaiQ, atâta 
era de frumos. Numai nâptea bruma 
și aspria câte-o lecă, dâr peste 4*  
era mai ca ’n dricul verei.. După 
ce gătară de lăzuit țărmurele bălții, 
ochiră și chibzuiră ei, că âre care-i 
mai jos tăul cel fără fund, ori balta 
lor? Și li-se părea, că totuși tăul 
cel fără fund e mult mai jos, decât 
balta.

Vremea era tot bună. Deci se 
hotărîră să facă un șanț din mar
ginea teului pănă în marginea bălții.
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ECOXTOMIA.

„R o ni â n i a agricolă".
IV.

Bucurescii, capitala României, este o 
cetate aședată la șes pe amândoi țârmurii 
Dîmboviței și se estinde pe teritor mare, 
așa încât călătorul străin ușor se pote pierde 
pe mulțimea stradelor. Noroc, că în pri
vința acesta s’au luat mâsuri bune prin 
stabilirea gardiștilor pe la răspântiile stra
delor, cari pe lângă susținerea ordinei, pot 
sâ dea trecătorilor și îndrumările de lipsă, 
er birjarii, al căror număr e forte mare, 
încă te sciu duce unde voescl.

Asupra călătorului străin face o im
presiune curioși modul, cum cei mai mulți 
vândătorl dela țeră și precupeți îșl vend 
mărfurile lor, cu cari se iau pe strade stri
gând mereu, de esemplu: melu-mel, seu 
pesce-pesc, său lapte-lapt ș. a. Acesta se 
face desigur din causa prea marei depăr
tări a stradelor de pieță. Cele mai multe 
obiecte și legumi de vendare nu se portă 
în traiste și desagi, ca pe la noi, ci pe o 
prăjină strâmbă, de lungimea unui băț, la 
capetele căreia se atârnă două corfe seu 
vedrițe, în cari se așeză marfa de vendare.

Der nu numai vendătorii dela țâră și 
precupeții umblă cu mărfurile lor pe strade 
ci chiar și vendeforii de alte mărunțișuri 
te molestâză mereu, cu deosebire Ovreii, 
așa încât deci ai întrat la un hotel să mă
nânci, seu să bâi ceva, neîntrerupt te îm
bie unul sâu altul, ca să le cumperi marfa.

împrejurul Bucurescilor, ca și împre
jurul orașelor de pe la noi, cei mai mulțl 
cultivătorl și vândătorl de legume sunt 
Serbii și Bulgarii, cari fac un negoț forte 
întins cu legumele nu numai pe timpul 
verii, ci chiar și pestei iârnă.

In BucurescI, ca și în celelalte orașe, 
este o mișcare viiuă; am băgat de semă 
însă, că elementul străin cuprinde tot mai 
mult teren, cumpărând sâu clădind case 
nouă, deschidend seu închiriind prăvălii, 
apoi ca industriași întreprindătorl și altele.

Ajuns în BuourescI, primul lucru mi-a 
fost, ca să visitez șeola de agricultură dela 
Herestrău, despre care ca colaborator al 
„Economiei Naționale11, cetisem câte ceva 
și mai înainte.

Otravă de viperă.
Fisiolognl francos, Phisahx, în urma 

unei cercetări a aflat, că sângele de viperă, 
decă se fierbe, îșl pierde puterea sa otră- 
vitore, er, din contra, dăoă sâugele se pune- 
sub radele electrice, se schimbă în contra- 
otravă. El a mai descoperit, că decă otrava 
acăsta de viperă, fiind ea fierbinte, se stre- 
coră printr’o sîtiță de porcelan, atunci 
otrava se topesce astfel, încât părțile esen
țiale otrăvitâre rămân lipite pe sîtiță, și 
numai atunci se deslipesc, când prin acea 
sîtiță se străcoră și contra-otrava.

Din acesta uimhză, că contra-otrava- 
du este supusă influinței căldurei, oii a 
racjelor electiae, ci acăstă proprietate deja 
se tiflă în sângele otrăvitor al viperei dela 
natură, er radele electrice său căldura nu
mai alege din sâuge părțile contra-otrâ- 
vitâre. *

Cât e de periculcsă dinu mita?
Este soiut, că totă lumea portă mare 

frică față de dinamită. Omenii pănă n’au 
cunoscut mai de apropo dinamita, nu sciau, 
oum să âmble cu ea și din pricina asta 
forte muițl s’au prăpădit. Asta e și causa, 
că astădl se tem omenii așa tare de di
namită.

După cum arată însă o statistică dim 
Prusia, dinamita nici de cum nu e mai p«- 
riculdsă, decât pralul seu erba cea uegră 
de pușcă, ce se foiosesce adl. Erba acesta, 
cum se suie, se foiosesce și la minele de 
pătră, ori de aur, pentru a despica stânci. 
Cam de prin anul 1870 însă a început a 
se folosi în mine și dinamita.

După unele date ofioiose din 1867r 
în minele de metal la 1000 de lucrători, 
cu ocasiunea despicărilor stâncilor cu ărbă- 
năgră de pușcă, s’au ivit 0’104% cașuri de 
morte, în 1894 ÎDsă, când se folosia aprope 
numai dinamită, s’au ivit numai 0-065%. 
cașuri de morte.

Scola de agrioultură dela Herestrău 
se află în partea de cătră apus a Bucures
cilor, până la care mergi pe o șosea (drum) 
plantată jur împrejur cu arbori, cu deose
bire castani. Din șoseua principală spre 
me^ă-di te conduce altă șosea laterală, 
plantată de asemenea ou castani, platani 
(nisce arbori, oarl pot resista mai ou suc
ces căldurilor mari) și ou gard viu de aoați 
sâu salcâmi, cum le mai die ei.

Ajuns aci, am întrat în cancelaria, 
unde m’am presentat d-lui director al soo- 
lei C. Munteanu, oare se întreținea cu un 
trimis ministerial în afacerile șco'ei. După 

ce m’am presentat și i-am spus intențiunea 
mea, mi-a dat o călăuză în persâna unui 
absolvent al acelei școle, care m’a con
dus, mi-a arătat și dat tote deslușirile de 
lipsă.

Edificiul școlei e cu un etagiu și se 
întinde cu două aripi spre curte și grădină. 
In el se află șalele de propunere, apoi dor- 
rnitdre și refectdre (sale de mânoare) pen
tru studențl, colecțiunl de plante, minerale 
și altele. Acolo studieză an de an tineri, 
oarl voesc a îmbrățișa agricultura, ca con
ducători și administratori de moșii.

Pe anul școlar 1896/6, după cum mi-s’a 
spus, au fost însoriși la 60 elevi, cari se 
împart în trei cursuri și se întrețin pe spe
sele statului. Intre aceia se află și câțl-va 
tineri de pe la noi. Pentru primire în aoel 
curs se recer patru ciase gimnasiale (li
ceale), eventual esarneu de primire. Instruc
țiunea se predă din partea celor mai buni 
profesori de sciințele economice.

îndată ce ,eșl din edificiul șoolei în 
grădină, îți face o impresiune curioși ins- 
talațiunea pentru distribuirea apei de lipsă 
prin grădină; se află anume o prossă cu o 
rbtâ rotundă, care mișcată de vânt adună 
ap» într’un reservoar, de unde apoi prin 
deschiderea unor ventile ajunge în nisoe 
țevi, cari o conduc pe sub pământ în tote 
părțile grădinei.

In grădină se află fel și fel de pomi, 
der am vâcjut, că nu le prea priesc, decre
es perii aveau o scorță uscată și crepată, 
întocmai ea și a stejarului bătrân de pe la 
noi, uin care oausă, după cum mi-s’a spus, 
la câțl-va ani apoi se și prăpădesc. Nici nu 
am vâcjut pom’ cu coronă înaltă și bine 
crescuți, ca pe la noi, ci mai mult de cei 
pitici, cu corona numai din fața pământu
lui. Acesta se lasă și pentru aceea, fiind-că 
viforele mar), cari se ivesc din când în 
oând pe acolo, adese-orl i-ar rupe pe toți, 
dâcă ar ave corona înaltă.

De-o parte a grădinei se află despăr
țământul pentru sâmenatui, altoitul și râsă- 
ditul pomișorilo'-, cari se cultivă, după cum 
am vâdut, pe-o întindere destul de mare. 
Altoitul pomișorilor jse face mai ou semă 
prin împreunare (eopulare) Ja cei mai ti
neri și subțiri, 6r la cei mai groși în cojă. 
Altoitul în orepătură mi-s’a spus, că nu se 
prea practică, din causă, că nu prea suc
cede și prea strică trupina, așa înoât în 
deours de un an-doi ea nu se mai pote al
toi. Altoitul îl fac mai eu sâmă elevii ins
titutului sub conducerea profesorilor res
pectivi.

Pomișorii altoițl mi-s’a spus, că au pe 
acolo un preț ou mult mai mare ca pe la 
noi, deoreoe nu numai locuitorii oapitalei, 
ci și oei din împrejurime caută sâ planteze 
din an în an tot mai mulțl pomi nob’ll, în 
speranța, că cu timpul totuși o sâ le suo- 
oedâ a împământeni și * *ei  acest ram de 
economie.

Afară de pomișorii altoițl și. unii pomi 

stabili se mai află prin grădină fel și fel 
de tufe roditore parte indigene, parte de 
cele străine. O deosebită grijă am vâijut, 
că se pune pe cultura viței de viiă.

Tot în grădina de pomi am vâcjut mai 
multe coșnițe de lemn acoperite ou paie, 
în cari mi-s’a spus, că se practioă stupitul 
rațional, ca și pe la noi în coșnițele lui 
Dzirzon și Berlepsoh, în oarl nu se mai 
omoră albinele ca în oele de nuele, ci li-se 
iau numai fagurii de miere, cari după ce 
se golesc, se așâjă cu ramele din nou în 
coșnițe.

Despărțământul legumilor am vâcjut, 
oă încă era bine cultivat cu tot felul de 
verdețuri, dintre cari mi-s’a spus, că un^le 
ajung la o mărime însemnată.

In nemijlocita apropiere a grădinei 
se află câmpul de încercări (esperințe) al 
șcdlei, in care se cultivă tot felul de sâ- 
mânăturl și ierburi indigene și străine. Aci 
pod vedea: trifoi, luțemă, măzăriche cu 
ovâs țborceag), mohor, ghijdeiu, și alte 
ierburi semânate, apoi grâu de tâmnă și 
de primăveri, Hallett, Mocry, Șirtff și alte 
soiuri, cucuruz (porumb) indigen și de prin 
alte țâri ș. a.

In mijiooul câmpului de încercări, 
care se lucră în regia propriă, cu bo i și 
caii anume întreținuți pentru acest serviț, 
se află instalațiuuile (grajdurile) pentru vi
tele de lucru, de lapte și de prăsilă, cari 
sunt despărțite unele ae altele după soia 
(rassă) și mărime.

Intre diferitele instalațiunl, mai în
semnat și mai mare este grajdul pentru 
vitele cornute: boi și vaci. Boii erau duși 
la lucru pe câmpul de încercări și numai 
vaoile erau prin grajduri. Dindârâtul fiă- 
cărei vaci se afla câte-o tăbliță nâgră de 
lemn, pe care sta scris timpul gonitului și 
al tăiatului, er după ce făta, era însemnată 
și câtățimea laptelui, ce dă pe fiă-care <j>-

Intre vaci mai multe sunt de soiul 
Simenthal, cari, după cum am vâdut pe 
tăbliță, dau pe tji câte 15—17 litre de lapte, 
apoi corcituri (încrucișări) de Simenthal și 
moldovenesc!, cari încă am vâcjut dau 
dela 12—15 litre de lapte pe di. Corcitu
rile se rao prin sănrea taurilor de Simen- 
thal pe vaoile moidovenesol, seu întors. 
Afară de acestea am mai vâcjut 0 păreche 
de vite : un taur și o vacă de Alpi, de-o 
mărime ți ftumseță deosebită, cu cari 
mi-s’a spus, că asemenea se fac înoeroărl 
de coraire.

Vâcjend grija, ce se întorce asupra 
vitelor cornute, preoum și felul nutrețului 
care constă din trifoin, luțemă, borceag, 
napi tăiațl in mașină și amestecați cu ple- 
vă, precum și sdrobul de sare în ieslile 
lor, nu m’a prea cuprins o mirare așa mare 
despre starea, în care se aflau și despre 
oantitatea laptelui lor. — „Aoestea tote 
sunt buue“, am cj,s conducătorului meu 
„dâr când va ajunge și țâranul, ca sâ-șl 
potă ținea v tele astfel, când el însuși, a- 

stăcjl nu are o locuință. mănar așa de bună 
și curată ca vitele acestea?" ,

Din grajdul vitelor cornute am mers 
în al cailor, dâr și aoi arh aflat numai 
câțl-va, fiind oeilalțl duși în câmp la plug. 
In deobște mi-s’a spus, că cailor nu le 
priesce în România, astfel că numai pen
tru trebuințele armatei se importă dela noi 
pe tot anul în preț de un milion de lei.

Mulțămind conducătorului meu Că-- 
rur.tu, absolvent al acelei școle, pentru 
conducere și lămuririle date, mi - am luat 
rămas bun dela d-1 director Munteanu și 
în fliua următore am plecat cu trenul în
dărăt spre casă, meditând asupra celor vă- 
dnte și socotind, că totuși e bine când 
cineva mai pote învăța și din asemenea 
călătorii, decât tot numai de prin cărți și 
diare.

I. Georgescu.

^MitJLTE "șTÎ»E TOATE.

Și se puseră la muncă numai ei 
patru. Și munciră bărbătesce și când 
erau două săptămâni din postul Cră
ciunului trecute, șanțul fu gata și 
pământul, care cum îl scoteau fe
ciorii din șanț, bătrânul îl tot ducea 
cu carul cu vacile în baltă. Când 
era șanțul gata, vecjură cu multă 
bucuriă, că 4^u balta lor este și cu 
un metru mai susă decât teul cel 
fără fund. Atunci începură vântâ- 
sele tomnii, cu ele ploi și viscole și 
într’o bună dimineță pământul fu 
acopeiit de omăt.

Sătenii se minunau de munca 
cea procletă, ce puseseră badea Mitru 
cu feciorii lui și dau din cap; unii 
cjiceau, că înzadar și-au frânt cele 
ose; alții inse îșl dau cu părerea, 
că munca și răbdarea le resplătesce 
Dumnezeu cu îmbelșugare.

P9 Ja patru-cjeci de sfinți încă 
era tot iernă, badea Mitru cu fe
ciorii lui căra gunoiă, rele bune, cum 
le căpăta dela Jidovi și cum aduna 
de pe drum și cum mai putea din 
grajdul lui, și le făcea grămadă 
lângă baltă. Așa făcu cât fu iernița 

de lungă și pănă se desprimăvărâ 
bine.

Pe la blagoveștenie omenii prin
seră a eși cu plugurile și a semăna 
cucuruz și măzăriuhe și orz, că ovese 
la noi nu semănă nime. Badea Mitru 
încă eși la balta lui, der fără plug, 
numai cu carul și cu grapa și cu 
cei trei feciori vânjoșl. Și tot țâr- 
murele cel lăzuit îl sămănară cu cu
curuz și-l grăpară bine ca stratul, 
âr gunoiul îl împrăștiară frumos cu 
furcile cele de fier în baltă, care 
însă acum nu mai era baltă, că era 
scursă de mai nu se cunoscea, că a 
fost baltă. Greblară feciorii și asă- 
menară de făcură așe4ătura ca palma 
și apoi o lăsară în soirea Domnului.

Când fu colea pe la Stul-George 
cucuruzul lor eșia din pământ gras 
și negru de verde, er balta era ca o 
holdă verde. Când fu pe la Rusale, 
cucuruzul lor era săpat dintâie și nu 
scia de ce lucru să se apuce: înce- 
pe-ar la sapă de a doua oră, băga- 
s’ar cu cOsa ’n ierbă, că era — 
Domne în baltă — ierba pănă’n ge
nunche, ierbă grasă și frumosă, nu

mai cam rară. Deci s’au pus și di- 
mineța pănă la prâncț doboriau ierbă 
cu cosa, dela prân4 păn’ la ojină să
pau la cucuruz, dela ojină pănă ’n 
seră erăși doboriau la iârbă. Astfel, 
că ei, când fură gata cu sapa de a 
2-a, erau gata și cu cositul și cu fa
cerea fânului, și pe Stul-Petru fânul 
lor era claiă la șură, o claia mare 
mare, ca cele domnesc! de mare, 
apoi fân bun, Domne, verde și mole 
ca mătasa. Au băgat însă de semă, 
că ploile le spală balta și duc în 
teul cel fără fund gunoiul, deci șan
țul l’au umplut cu spini și spinii i-au 
bătut cu pisulugul. De atunci încolo 
de câte-ori plouă mult, tot-deuna se 
străcură încet încet printre spinii 
din șanț apa, ce era de prisos, și 
așa locul lor rămânea nici prea ji
lav, uici prea sec, er gunoiul nu 
mai pută fugi în teu.

Gând fu tâmna, cine mai avea 
cucuruz frumos ca Băltosul ? Ciuca- 
lăi mari de jumătate de cot și groși 
ca mâna. Avu vre-o 4ece care de 
cucuruz, cât nu avuse nici într’o 
tămnă de când e. Apoi în baltă cosi 

două rânduri de otavă, de adună 
atâta potop de nutreț, cât ar fi fost 
de ajuns la trei gazde.

Acum nu mai era supărat Băl
tosul, ca acu-i anul; acum mulțămea 
lui Dumne4eu, că a dat gând ingi
nerilor de l’au pus în baltă cu moșia.

Pe țărmurele cel lăzuit, după ce 
culeseră cucuruzul, semânară grâu 
de tomnă. Și ce făcu, Dâmne, mai 
buiac desât la ori-cine dela noi din 
sat, că eia pământ nou, hodinit.

A4i nu mai e nici un spin pe 
țermurele bălții; în locul spinilor 
ver4i holde frumose; nici baltă nu 
mai e; in locui bălții e o tnfoiște, 
cât se mai ai doi ochi se te uiți la 
ea. Lui Mitru Pascului inse ia ră
mas numele Băltosul, ci nu se su
pără, că balta îi dă nutreț de pote 
tine vite multe și bune, er țărmurile 
Dălții îi dau bucate cu îmbelșugare.

Vedeți ce face munca îndelun
gată cu ajutorul lui Dumne4eu? 
Luați pildă dela Băltosul!

Rețea g, Iulie 1896.
Ion Pop Rotogannl.
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Nou abonament
la

lâllîA TBAISIIiVAHIEI
€’u 3 Swlie st. v.

s’a «SescSais nou abonament Ia 
®are invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei ndatre.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 22 Iulie n. 1896.

0&)©35®m®îB'&mSB2â 35
Pentru Austro-Ungaria:

pe im sun. ................................. 12 fi.,
pe șese lAizxi ................................. S £1.
•pe trei lixxxi ................................. 3 fL

Pentru România și străinătate:
pe “u-n. azi. 
pe șese 1-azi.i 
pe trei 1-n.zxi

■40 ira.3a.ci
20
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ....................................... 2 fl.
ie șese Suni ....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
jse un an .................................. 8 franci
■țj»e șese luni............................. 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Cazeles Tr,asBsâi’>rasîBeâeii.

S <S m i i ț e
J ț 
.-a « •? s 
g 2.

Prețul poi
100 ohilogpr.

dela | până

Grâu Bănățenesc 81 6.80 6.90
Grâu dela Tisa 81 b.85 6.95
Grâu de Pesta 81 6.80 6 90
Grâu de Alba-regala 81 6.80 6.90
Grâu de Băcska 81 6.90 7.-
Grâu ung. de nord 81

<D Prețul pez
Semințe vechi soiul 5 £ 100 chil£T.

ori none
O a dela pănă

Secară 70—72 5.60 5 65
Orz nutreț 60-62
Orz de vinars 62.64 —,— —.—
Orz de bere 64.66 — —,—
Oves 39.41 6 20 6.60
Cucuruz bănăț. 75 •—
Cucuruz alții soiu 73 ,__ ._
Cucuruz — 4__ ,_ _
Hiriș ă n

B onurl rurale ungare 4°/0 . . • 97.05
B muri rurale croate-slavone. . . 97.50 
Itnprum. ung. cu premii .... 153.—
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr.........................101.65
Renta de argint austr.........................101.70
Renta de aur austr............................. 123.90
LosurI din 1860........................... 147.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 977.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 392.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 363.25
NapoleondorI.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . o8.721/2
London vista.................................... 119.75
Paris vista.................................. 47.60
Rente de oordne austr. 4%. • • 101.20
Note italiene.................................. 44.45
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o
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s
® 
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3
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CL.
IULIE. are 31 t^ile. CUPTOR.

Că.le3o.<a.ctrnl jseptem.â.xiei.

Pilele C'ălend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni 
M «rți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

14 S. p. Achila
15 M. Oir. șiludita
16 M. Antinogen
17 S. m. Marina
18 M. Iacint și Em.
19 Ouv. Macr., Dian
20 -ț Sf. Prof. Iile

26 S. Anna
27 Panteleimon
28 Ioncențiu pp.
29 Marta
30 Beatrice
31 Ignațiu de Loi

1 August. Petru

Sursa de București

Produotediv. Soiul
Cursul

dela pana

transilvană —
— bănățenă ,

roșia —,— —.—
Oleu de rup. rafinat duplu —,—
Oleu de in —, - —. —
Uns. de porc dela Pesta 47 50 48.--

A dela țeră — _
Slănină sventată 43.- 43.50

afumată 48.- 49 —
Seu —.
Prune din Bosnia în bați 9.75 10.—

din Serbia în saci 9.75 10.-
Lictar slavon nou 13 50 14.—

n bănățenesc 12.- 12.50
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

sârbescl
Miere brută ____ —• —

•7 galbină strecurată _ e_ _ a__
Ceară de Rosenau _ __
Spirt brut _ t_ _ ,—

1» Drojdiuțo de spirt

©ursul pseies Brașov.
Din 25 Iulie 1896.

Bmonote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Câmp. 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Ournp. 126.% Vend. • ~~~

Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.60 Vend. —
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dl*.  Aurel iifcre^iasm. 
Redactor responsabil fâregorlu ai or.

Cursul losurilor privata
din 22 Iulie 1896

din 22 Iulie n. 1896.

alcxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Bentă română uerpetuă 1878 57o Apr.- Oct. 101 3/4
.Renta smortisabilă .... 5% 100?/8

„ (Impr. 1892 . . . 5"/.. lan.—Iul. 99.-
„ din 1893 5"/„ 99.—

„ „ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct. 96.’/,
„ „ (Impr. de 32.’/2 mii. 47o lan.-lulie 86 >/(
„ „ (Impr. de 50 mii. ‘7(, n n 86.’/„
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4°/o n ii 87.'/,

„ (Imp. de45m. 1891 865/a
„ (Im. ds 120 iul. 1894 4“/„ h n 86 7/8
„ (Im. de 90 rril. 1896 4% 87-74

Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 67« Mai- Nov. 100J/3
Oblig. Casei Pensiunilor fr. SOC 10 290.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—ini. 94 3/4

„ „ din 1884 5°/o Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 &7o iun.-Dec. —.—
., „ „ din 1890 5“/n Mai-Nov. 95 '/,

'Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 02 '/8
„ „ urbane BucurescI 6% n >i
n » ii 57„ » n 8d.—
n » ii Iași . *7o 81.’/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o n n
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1645.
Banca agricolă......................... 5G0 150 v. 203 -
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 441,—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 J» fl 461—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 305--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 177.-
Soc. Rom. da Hârtie uit. — 100 —,_
.„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 77 71 115.-
■Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ , „ .,2 em. u. d. 0 100 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei iKX — •—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 , V.A.C •5 71 —.
Societ. p. const, de Tramways 20' 1 « 400.—
20 franci aur 20.09

SCOMPTUR1:

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 24 Iulie st. n. 1896.

camp. vinde.
Basilica . . . 6.60 7.—
Credit .... 200.50 201.50
Clary 40 fl. m. c. . 59.50 60.50
Navig. pe Dunăre . 137.— 140.-
Insbruck .... 26.— 27.—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 22.— 23.—
Buda .... 59.— 61.—
Palffy .... 60.— 61.—
Crucea roșie austr. 18.- 18.50

dto ung. , 9 80 10.30
dto ital. 11.50 12.—

Rudolf .... 22 50 23.50
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois . . 69.50 71.—
Stanislau .... 43.— 45.-
Trieitine d1/.0/» 100 m. c. 145.— 150.—

dto 4°/0 50 69.— 73.—
Waldstoin 60.— 62.—
SerbescI 38/0 34.50 35.—

dto de 10 franci _
Bauca h. ung. 4°/n 123.— 124.—

Nr. 1914—1896,
not,

PUBLICATIUNE

Din partea subscrisei primării 
comunale se aduce la cunoacința pu
blică, cumcă pe basa înaltei conce
siuni ministeriale Nr. °801/l-2 1896 
Comuna mare ZernescI pe
calea licitațiunei publice și de oferte,

în partea din pădure „Nămaia‘‘, con
form planului de pădurit aprobat, 
următorul cuant de lemne și anume:

I. In clasa de esploatare D. se
ria I departamentul 1 tabla 1 circa 
68,210 metri cubici molidv.

II. In clasa de esploatare E. se
ria I departamentul 1 tabla 1, 2, 4, 7, 
și 9 circa 38,209 metri cubici molidv 
și 86,094 metri cubici lemn de fag.

Prețul de strigare se fixeză pen
tru molidv cu 60 (șese4eci) cruceri, 
er pentru fag 10 (4ece) cruceri de 
fiă-care metru cubic.

Ofertele provecțute cu timbru de 
50 cr. și !O°/0 din prețul de strigare 
ca vadiu sunt a se înainta subscri
sei primării comunale pănă la înce
perea licitațiunei verbale, care se va 
ține Marți la 1 Septemvre st. d. 
1896 la 10 6re a. m. în cancelaria 
primăriei comunale din Zernești.

Reflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Oferte se pot face și separat, 
adecă seu numai pentru molidv, seu 
numai pentru fag.

Se observă, că la sus numita 
pădure, care se află în o depărtare 
de 16 Klm. de Comună, conduce 
drum, care cu puține apese se pfite 
aduce în starea cea mai bună și în 
fine că în Comună se află și sta
țiune de drum de fier.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vede în Orele oficiose la primăria co
munală din Zernești.

Zernești, la 20 Iulie 1896.
Primăria comunei Zernești: 

Ioan Șona, Nistor Podar, 
primar. 1027,1—3 notar.

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte O'7o Petersburg . . 4*/ 2"/o
■Casa de Depuneri &7, Berlin .... 3%
Londra .... 27n Belgia .... 3*A%
Viena..................... 57o Elveția .... 37o

Tergu! de rîmători ain Steinbruch.
Starea rîmători! or a fost la 

21 Iulie de 7769 capete, la 22 Iulie au 
intrat—,— capete și au eșit 19 oapete rămâ
nând la 23 Iulie un număr de 7750 capele.

Se noteză marfa: ungurâscă v e ch e. 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurescă tineră grea dela 
45.— or. până la 46.— cr., de mijloc dela 
•47.— cr. pănă la 48.— cr. ușâră dela 
•—,— cr. pănă la —.— cr. I

VSena.

MSsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
Grâu mijlooiu . . 5 60
Grâu mai slab . . 5 30
Grâu mestecat . . 3 60
Săcară frumâsă . . 3 60

H SîScară mijlocia . . 3 50
Orz frumos . . 3
Orz mijlociu . . . 2 80
OvSs frumos . . . 2 50

’? OvSs mijlociu . . 2 40
ÎJ Cucuruz .... 3 40
17 Mălaiu.................... 4 90

Mazăre.................... 7 _.
) J Linte . . . • . 7 10
)) Fasole.................... 7 —
H Semeață de in . 8 —
H Sămânță, de cânepă 6 —

Cartofi .... — 44

1 kilă
Măzăriche .... — 49
Carnea de vită . . — 32

n Carnea de porc . . — —
Carnea de berbece . — 80

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
H SSu de vită topit 32 , —

< î , . >{ întemeiata >
4 la 1887. >

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

Capital de acții fl. SOO.OOO. Fond de reservă fl. $0.000.
Depuneri fl. $$0.000. Circulația anuală fl. IS^OOO.OOO.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5°/0 interese fără privire la terminul de abcjicere.

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

După starea cassei, depuneri pănă la fl. 1000 se res- 
tituese îndată la presentarea libelului fără abflioei’®-

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
9i2,ii—* Direcțiunea institutului.

„VZCTOKIA“, 4 întemeiată £ 
j la 1887.

«Nouă antrepisă de pompe funebre”*!
© Am onore a aduce la cunoscința on. publi

„•TiANSILVAilÂ“'
după recerințele timpului present o

0
■5

&

©earsul Sa bursa din
Din 24 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ . .
Renta de oorone ung. 4% • • 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/,% .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis.

« 122.50
99.60

124.75
101.80
122.—

Antreprisă ele pompe funebre.
Magazinul meu conține fote obiectele ce aparține la 

pompe funebre, precum: camasna pentru gropi și si- 
cerie, diferite sicrie rfe metal șa lemn, care 
funebre adjuatate fdrte frumos.

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

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

Cu
OJAY.

a
&)
■o o3I fii

I ©&
a
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«
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(0
• ______ ____
®Iouă anteprisă de pompe funebre. *J

distinsă stimă:
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&



GAZETA TRANSILVANIEI *Pagina 8 Nr. 155—1896.

învefăcel
din casă bună, care au absolvat cel 
puțin una sau două clase gimnasia- 
le ori reale și vorbesce românesce, 
ungurește și nemțește se primes» 
Ce în prăvălia de mode a Domni
lor S. Corvin și fiu din Oreștie (Sz.- 
Vâros). 1020,1-8.

Nr. 104 9 0—1896.

0 calfă și un comptoarist 
se accepteză în magazia de 

manufactură a M. Eisenstein & fii 
în Brașov.

Reflectanții se cunoscă tote trei 
limbi ale țerei. 1O28,1—3

^oooooocooi^
O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă hicar'bonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Sa C®iat«arfoăft‘i 
de mistuire^ maSadieie stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și aBe organelor respira- 
tore etc.

WT Borțvix de primul rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în BSu-așov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiti, Sigliișora și în AII»a-JhwSia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Clw. j • la Segesvâry es tărsai, în EJewas la Balog Gyuia, 
în Oreșties la Nemeth lănos.

PUBLICAȚIUNE.
Budgetul anului 1897 asupra per- 

cepțiunilor și erogațiunilor orașului 
Brașov dimpreună cu acludele se 
află la subscrisul magistrat (Strada 
porții 63) la biroul 
în decursul a 15 cjile 
din partea fiă-cărui.

Fiă-cărui supus 
drept, ca păDă în 4 August a. 
se-șî așternă la acest magistrat even
tualele observațiuni.

Brașov, 21 Iulie 1896.
Magistratul orășenesc.

comptabilităței
spre esaminare

1 costă aparatul 
,, BC «1 i s o ja 

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

Complet numai 6 fi. 
1010,3-6.

Nou inventatul aparat 
de fotografia

este cel mai sigur și ief
tin din sistemele până 

acum inventate.
„ED1SON“ funcționeză 
«scelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a av<-a cuuos- 

cințe fotografice.
Cu „Edison" se pâte lua 
fotografii la mome t’, 
portrete, peisajurl. 
Indispensabil pentru Tu- 
i iști, 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.

Cu fotă stima:
Adminisirațiwa isvoruhi

„W A T fi fit O A.“
7OSEF

(comit. Hârom9zek). K O fi O 8ă. (Transilvania).

toOOOQCioOC^;

pentru

.>•
.«
I

%
%

1026,1—3

dărei ’i stă în
c.

!>

I

♦

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

Hotel Nicolau Sinaia.
Avem onbrea a face cunoscut, că am arangiat Kfio- 

te8u8 nostru din nou, astfel, că On. nbstră clientelă va găsi 
tot confortul și serviciul cel mai prompt.

Atât Hotelul cât și Kestaurantui se dirige- 
ză de noi însuși.g

Am redus prețurile cât au fost posibil, astfel ca se con
vină ori cărei familii se trăescă perfect de bine și ieftin.

Restaurantul va fi în anul acesta îngrijit cu o de
osebită atențiune. — Se vor prepara bucatele cele mai 
gustbse, atât naționale, cât și străine, după dorință.

Se pot face abonamente în pansiune cu condi
ții avantagibse. Prețurile sunt următbrele: Dela 1 Iuliu casă 
serviciu, masă la direcție dela 7 Lei in bus pe (ți.

%rinuriie sunt din cele mai excelente.
Sperăm că vom fi încuragiați de On. nbstră clientelă și 

îi asigurăm, că vor remâne pe deplin satisfăcuțl de serviciul 
nostru. - Cu ^tă stima!’

N. Țunariu & A. Voma, 
Hotel Nicola.ii Sinwîii.

și gigi?

1
Mijloculfl celfl mai buna și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorfi precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutula și plăcutulfi

„Or- Rosa’s Lebens-Balsam**..
Acesta balsama preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotrfl în contra tuturora greutăliloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsama acum una singura și dovedita inaeili- 
cnmentu de casă poporali .

Sticla, mare costă. 1 fi., mică 50 or. 
Mii de scrisori de recunoștință stau la disposițiă! 

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

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

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

tDepositixl-îx pxixxcipsil-CL a,l-&. pxod.vi.cStoxvi.lixi

B» Fragner, 
Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3.

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

chia Austro-ungară au depositti din acești! balsamil de vieță.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(DFxagrex "U’xi.iirexsa.l-IHZavi.ssa.lToe)

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru’inflamațiuniloră, răniloru și umflăturilorii.

Acesta se întrebuințeze cu 6uccesfl sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelorfl cu ocasirnea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 

' ' ' ~ ---- țiunl la degete, la întăriturl,
-1ote inflamațiunile, umflături, 

j i 
vindecă în timpulii celfl mai scurta fără dureri.

In cutiore a 25 si 35 cr.

Fata atenta!•> ■>
De-âre-ce alifia de casă uuiversală de Praga sâ imi- 

teză forte desd, făcu pe fiă-cine atenta, ca singurfl numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu- 

veritabilă, decă cutiorfle din ms'atu galbinfi, în cari se pune, suntfl înfășu-

puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerații 
umflături, tumdrea glanduleloru limfatice, lipume etc. — T.
întăritun se vindecă în timpulfl celfl mai scurtti; la cașuri îuse, uude s’a formată deja 

' o vindecă în timpulh celfl mai scurtă fără dureri.puroiu, absorbs buba și

mai atunci veritabilă, decă cutiorfle din me'aia galbina, în cari se pune, sunth înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunth provedute cu marca fflbricei 
da mai susfl.

Balsam pentru aud.
(Oeixox-ZBe.lsaxxx)

Cela mai probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perduta. I Flacon I R,

are efect miraculos! Hu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: ,,Zaclierlin.“

---3—i în Br aș o vii: La Domnii 7. L. et A. Hesshaimer, 
■ Heinrich Zmz Dimitrie Eremios nepoții, Emil Por,Ss afla ils vâKflaro

Karl Irk, Franz Kclcmen farmacist, Julius 47tiller, Carol Schuster farmacist. Teutsch 
et Tartter, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Successorul Anton Zeriff, Julius 
Hornung formalist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius fermaent, Victor Poth 
farmacist, Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Fritz Czekcly, K. Zerbes. Lazar & Verzar. — în Făgăraș: La Domnii: 7. larosch 
Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig.— Cohalin: La Domnii: Ernst 
Wolff", Ed/uard Victor Melas.


