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La adunarea Asociațiunei.
Privirile Românilor din tote un

ghiurile țerei nostre sunt îndreptate 
afli asupra orașului bănățen Lugoș, 
unde peste câte-va cfile se va în
truni a trei-deci și cincia adunare 
generală a „Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura 
poporului român11.

Adunarea de acum își are în
semnătatea sa deosebită prin faptul, 
că este primul cas, când acestă ve- 
chiă și cea mai de frunte asociațiune 
culturală a Românilor de dincbce 
de Carpați se întrunesce în mijlocul 
frafilor noștri bănățeni.

Pregătirile, ce se fac astădî la 
Lugoș pentru întimpinarea Asocia
țiunei ne sunt dovadă, că Românii 
bănățeni sciu să aprețieze după cu
viință însemnătatea acestui eveni
ment. Ei vor sci se dea aerbărei 
nostre culturale splendbrea cuvenită, 
presentându-o în fața lumei dinafară 
într’un mod demn și potrivit cu as- 
pirațiunile și luptele nostre pentru 
cultura națională.

La Lugoș se vor întruni frați 
cu frați din tâte unghiurile țerei; 
acolo se va înfățișa fierea poporului 
român bănățen pentru a da nouă 
dovedi de talentul și aptitudinele 
sale prin întrecerea imposantelor co
ruri de plugari ; acolo se va da o 
nouă dovadă, că poporul român scic 
se se însuflețescă pentru cultură și 
progres, er streinilor li-se va da cu 
o oeasiune mai mult pentru a se 
convinge, că un astfel de popor are 
viitor.

Eată pentru ce ținem noi, ca 
serbărilor din Lugoș se li-se dea 
splendorea, ce se cuvine a li se da 
din partea unui popor, care luptă 
pentru limba și cultura sa națio
nală!

Vom fi mândri, când vom pute 
constata, că nu ne-am înșelat în aș
teptările năstre. Vom fi mândri mai 
ales, când vom pute să ne convin
gem, că Românii din tote unghiu

rile n’au întârdiat de-a da dovedi 
de interesul ce-1 părtă și trebue se-1 
porte față cu acestă instituțiune la noi 
unică în felul seu, menită a ridica 
poporul la o stare mai fericită prin 
cultură și lumină.

Acestea tote ating însă mai 
mult partea formală a lucrului. Ce 
privesce esența, activitatea propriă 
a Asociațiunei, acesta pote orî-cine 
s’o vadă din oglinda, ce ni-o pre- 
sentă raportul de mai jos al comi
tetului Asociațiunei despre activita
tea sa în anul espirat.

Se vor bucura Românii când vor 
vede, că pe lângă tătă greutatea 
timpurilor, prin cari trecem, stindar
dul Asociațiunei nostre flutură încă 
cu mândriă, indicând progrese, — 
deși mici, der sunt progrese!

Der s’au sporit relele ’n țeră, 
s’au înăsprit loviturile îndreptate în 
contra culturei năstre naționale, ba 
ele amenință acum chiar și acăstă 
Asociațiune! Și cu cât aceste lo
vituri sunt mai aspre și mai simțite, 
cu atât mai mari sunt cererile și 
pretensiunile, ce cu drept cuvent Ie 
are astădî poporul român dela acestă 
primă și aprope singură instituțiune 
de cultură națională, ce ni-a mai 
rămas.

Ar fi deci o mare greșălă, decă 
ne-am mulțumi cu progresele de 
pănă acum. Alte lupte, alte progrese 
așteptă trebuințele timpului de acji 
dela Asociațiunea transilvană. Ea 
trebue se-și întindă activitatea sa cu 
tot dinadinsul în straturile poporului 
și se facă, ca se nu mai esiste co
libă țerănescă locuită de Român, în 
care se nu străbată radele sale bine- 
făcetbre de lumină și cultură româ- 
nescă. ■

Numai când va atinge acest 
punct va fi Asociațiunea transilvană 
la înălțimea ei.

Și pentru ca se ajungă aci, tre
bue ca organele sale de prin orașe 
și sate,— înțelegem a.decă comitetele 
despărțămintelor, cari representă 
Asociațiunea în fața poporului și 

cari stau în nemijlocită atingere cu 
el,—se muncăscă muncă drăptă și se- 
nbsă, cum durere, puține au mun
cit pănă aci.

Ajute Dumnedeu, ca lucrările 
adunărei dela Lugoș, în al căreia 
ajun ne aflăm, se fiă încununate de 
râde mănâse pentru cultura națio
nală, atât de huiduită și strîmto- 
rată adî, a poporului român!

Raport general
despre activitatea comitetului central al 

„Asociațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului ro- 

mânu în decursul anului 1895.
— Estras din raportul oficial —

2. Ședințele comitetului. In deoursul 
anului 1895, comitetul central a ținut 24 
ședințe: 12 ordinare, 12 extraordinare. Nu- 
merii exhibitelor în 1895 au fost 570 
(1894: 511). Conclusele adunării generale 
din anul trecut s’au executat tote, afară 
de unele mici excepțiunl, a oăror finalisare 
după natura lucrului se află încă în cur
gere. In special se amintesce, oă în legă 
tură cu hotărîrile adunării generale de 
mai înainte, comitetul central a luat stricte 
disposiții pentru încassarea regulată a ta
xelor de membri pentru sporirea număru
lui membrilor și pentru redactarea orga
nului Asooiațiunii pe lângă un cuprins 
și format mai oorăspundător exigențelor 
timpului modern. Și crede a pută constata, 
că și în punctul acesta s’a obținut resul- 
tatul dorit.

Relativ la propunerea d-lui I. Cos- 
tin, preot și redactor în Sibiiu, în cestiu- 
nea explicării legilor statului pentru tre
buințele poporului, ce s’a transpus comi
tetului central spre studiare și raportare 
se presentă raport special din partea co
mitetului cu exhibit separat. Er întru exe
cutarea conclusului pentru conferirea unui 
stipeudiu de 100 fl. vre-unui tînăr din 
munții apuseni, ca să urmeze o școlă de 
sculptură în lemn său petră comitetul cen
tral a escris la timpul său concurs, la care 
însă n’a reflectat decât un singur concu
rent, și acela și-a retras concursul, primind 

dela stat un asemenea ajutor. Rămânând 
stipendiul vacant pro 1895/6, oomitetul 
’l-a votat drept ajutor pro 1895/6 tînărului 
Alexandru C. Liuba absolvent al prepa
randiei române din Caransebeș, de present 
elev la șcdle de belearte din Miinohen, 
și a escris de nou conours pentru conferi
rea stipendiului cu înoeputul anului școlar 
viitor.

Iu legătură cu acestea se aduce la 
cunoscința onoratei adunări generale, că 
noul comitet central al Asooiațiunii, ales 
în Blașiu la 28 August 1895 pe un nou 
period de trei ani 1895—1898, s’a consti
tuit îndată după adunarea generală și a 
înoeput aoîivicatea sa. Er funcționării con
form usului din treout au întratt în func
țiune numai la 1 Ianuarie 1896. Dintre 
membrii noului comitet însă d-1 Alexan
dru Lebu n’a primit mandatul adunării 
generale din oonsiderare la cele întâm
plate cu ocasiunea alegerii sale în comi
tet, ci ’și-a presentat dimisia cu datul 15 
Septemvre 1895.

Alegerea președintelui Asooiațiunii 
loan M. Moldovan, vicariu general în Blașiu, 
și a vioe-președintelui Dr. Ilarion Pușcariu, 
vicariu archiepiscopeso în Sibiiu, săvârșită 
în aceeași adunare, după-ce s’au făcut pașii 
necesari în sensul § 11. din statute, s’a 
luat spre scire din partea ministerului re
gesc prin resoriptul său din 14 Noemvre 
1895, Nr. 95136. De-aeemenea s’a luat 
spre scire alegerea d-lui Dr. Gustav Wei
gand, profesor de universitate în Lipsea, 
de membru onorariu al Asooiațiunii. In 
urma acesteia avem satisfacția a număra 
astâfll între membrii onorari ai Asooiațiu- 
nii și pe aoest bărbat erudit și devotat 
cultivator al limbii și literaturii române.

Cu privire la statutele cele nouă, vo
tate de adunarea generală precedentă și 
așternute ministeriului de interne spre a- 
probare la 12 Septemvre 1895, se pre- 
seLtă din partea comitetului central raport 
special pe lângă exhibit separat. In fine se 
oonststă, că relativ la stipendiile și ajutorele 
conferite dela Asociațiune, s’a susținut 
praxa de pănâ aci, adeoă s’au lăsat în fo
losința stipendiștilor, cari n’au terminat 
înoă studiile, der au dovedit spunu bun 
și purtare corăspundătore. Er stipendiile
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Biancha Belmonte.
(Novelă istorică)

de *5*»  ■ f * J i f I
Petre Broșteanu.

Cine n’a cetit încă despre sările line 
și plăcute de vară sub cerul albastru al 
Italiei, și despre dulceța petrecerii pe cor
sete și piețele orașelor acestui pământ cla
sic?... Lumea retrasă cât ține arșița dilei, 
orașele par a fi morte, părăsite, stradele 
lor gole, amorțite în adânca tăcere. Der cu 
apunerea sorelui se deschid de-odată ușile 
și ferestrile spre a lăsa intrare liberă aerului 
răcoros: stradele reînviă, cete întregi de 
bărbați și femei curg spre piețele și gra
dinele publice, musicele își încep concertele 
lor, ici se aude o voce cântând o melodiă 
plăcută de amor și de vieță; mai încolo 
răsună în tăcerea nopții aria mandolinatei, 
lumea se agită, rîde și petrece voios pănă 
încolo după medul nopții.

Tot astfel era la Roma, într’o seră din 

luna lui Iunie, înainte de asta cu vre-o 29 
am; nu se vedea, decât vieță și veseliă, 
amor și plăcere; tote acestea însă erau nu
mai pe de-asupra. erau numai valul, sub 
care viețuia tirănia și apăsarea, der și con- 
spirațiunea și răsbunarea. — Vom vede I...

Pio Nono era încă suveranul Romei 
și al patrimoniului Sft. Petru ; de-ocamdată 
tote încercările Italiei june, cu bătrânul 
Garibaldi în frunte, pentru împlântarea tri
colorului italian pe capitolul cetății eterne, 
rămaseră deșerte. Dâră Italia jună nu des
pera, ea lucra, lucra din resputerl și se pre
para pentru continuarea luptei spre reali- 
sarea visului ei sublim. Cetățile, orașele, 
pănă și satele cele mai depărtate răsunau 
mereu de strigătele de Unire ale patrioți- 
lor italieni; tote clasele societății italiene 
lucrau într’un înțeles pentru marea operă 
a creațiunei unui stat italian, unit și pu
ternic; bătrâni și juni, siniorii și siniori- 
nele jurau pe simbolele .cele mai sublime, 
de-a nu cruța nimic, a jertfi tot ce e omului 
mai sfânt și mai scump: vieță, avere, onbre, 
totul pentru a scăpa unicul odor: „patria11, 
patria lor, altă-dată domnitorea lumii, pa

tria Cesarilor, patria lui Dante și a lui Pe- 
trarca, din abisul infernal, la care era adusă 
prin inimicii tradiționali ai gintei latine.

Tote încercările de pre.cauțiune, sis
temul întreg de spionagiu al organelor pa
pale erau zădarnice; preoții, acestă armată 
a lui Pio Nono, strigau neîntrerupt bătân- 
du-se pe pept: „mea culpa11, se închinau 
la altare și icone, și sărutau papucul lui 
Pio-nono; deră tot-odată conspirau de-o- 
potrivă cu lumea laică pentru idea patrio
tică a unității italiane. — „Italia fără Roma 
nu este; Italia numai cu Roma pote ea să 
fiă!u răsuna dintr’un colț pănă la celalalt 
și din răsunete se formau dogmele pentru 
creațiunea statului italian.

Era ore de mirare, decă și juna con
tesă Biancha, gentilla, fecioră a bătrânului 
conte Giovane Delmonte, îmbrățișa și ea 
cu entusiasm nobila ideiă de eliberare a 
iubitei sale patrie din ghiarele obscuran
tismului, și nutria și ea visul ei despre o 
Italiă mare și independentă de nemuri 
străine ?

Pierdendu-și contele Delmonte pe so
ția sa Angelica din nobila familiă Farnese, 

după o vieță conjugală de abia 6 ani, îi 
rămase ca un odor de aducere aminte din 
acea epocă neuitată a unui traiu fericit, 
fiica sa SiancJia, in etatea fragedă de abia 
5 ani și asupra acesteia își concentrase 
d aci înainte totă iubirea și îngrijirea sa 
părintescă.

Der totă iubirea, cu care îmbrățișase 
bătrânul conte pe fiica sa, nu era în stare 
se-i înlocuescă soția la crescerea fetei, și 
astfel nu era mirare, ca tinăra Biancha să-și 
însoțescă în desvoltarea spiritului și a ini- 
mei ei un caracter mai mult bărbătesc de
cât femeesc. A petrece dile întregi prin 
pădurile Abruzzilor, unde se afla cu tatăl 
ei la castelul lor de vară, îi era plăcerea 
cea mal mare; însoțită fiind de un servitor 
al casei, de bătrânul Giacomo, pleca des 
de dimineță dela castel, străbătea diua în- 
tregă pădurile și munții dimprejur după 
vânat, și abia sera se întorcea ârășl la cas
tel, de multe-orl încărcată cu venat, pe 
care apoi îl împărția pe la familiile mai 
sărace din satul Delmonte proprietatea cas
telului de acelaș nume.

Astfel se oțeli caracterul ei și deveni 
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vacante s'au conferit de nou prin conours, 
în sensul literelor fundaționale.

II. Școla Asociațiunii. Școla civilă de 
fete cu internat și drept de publicitate a 
Asooiațiunii se află în normală desvoltare 
spre deplina mulțămire a faotorilor com
petent!. In deoursul anului școlar 1895/6 
au fost inmatriculate 72 eleve în cursurile 
ordinare și 8 în cursul complementar, ou 
totul 80 eleve. In internatul șoolei au fost 
adăpostite în aoest an 60 eleve, dintre car! 
2 au frecuentat școla elementară a Reu
niunii femeilor române din Sibiiu.

Instruotiunea s’a provăcjut Pr'n oor" 
pul didaotio din snul trecut întregit con
form Statutului de organisare al școlei cu 
următbrele puter! nouă : d-ș6ra Eugenia Io- 
vescu din Caransebeș, absolventă a prepa
randiei superiore din Budapesta, cu examen 
de ouabfîoatiune pentru șoolele civile, în- 
vățătore ordinară provisoriă, și d-ra Aglaida 
Băcillă din Mărul, absolventă a preparan
diei și șcblei superibre industriale din Sza- 
batka, învățătore suplentă din 1 Septemvre 
1895 până în 31 Ianuarie 1896, când la 
cererea sa propriă a fost dispensată dela 
postul său și înloouită prin d-șora Maria 
Cioban din Roșia-Abrudului, cu esamen de 
oualifioațiune pentru șoblele civile.

Comitetul a eseroiat dreptul său de 
supraveghiare prin vice-președintele Aso- 
oiațiunei ca delegat al său și oonstată, că 
mersul învățământului, spiritul școlei și in
ternatului a fost deplin mulțămitor.

Din rațiociniul școlei și al interna
tului, presentat de direcțiunea școlară se 
constată, că percepțiunile au ajuns în acest 
an suma de 22,076 fi. 87 cr., âr erogațiu- 
nile suma de 21,609 fl. 53 cr. — și a re- 
snltat la finea anului un said activ de 467 
fl. 34 cr., având înoâ o restanță de încas- 
sat pro 1895/6 în suma de 863 fl. 03 or.

III. Averea Asociațiunii. Venitele fon
dului general în 1895 au fost 18,594 fl' 
67 cr. erogațiunile: 10,474 fl. 37 cr. re- 
sultând la finea anului un said de 8120 fl 
30 or. — Averea fondului general a fost 
la fiuea anului 1895: 132,564 fl. 11 cr 
85,000 lei. Intrâga avere administrată de 
comitetul oentral al Asooiațiunii a fost: 
175,661 fl. 20 cr. și 85,000 lei. Față de 
anul precedent un crescăment de 17,928 fl. 
02 cr.

Intre venitele extraordinare amintim 
stipendiul d-nei Zinca Roman, văduvă soție 
de advocat în Făgăraș, întemeiat în me
moria fericitului său soț Ion Romau, în 
suma de 240 fl., pro 1895/6 și 1896/7.

Despre fundațiunea ferioitului advocat 
George Filep din Tășnad se noteză deo- 
oamdată numai atâta, oă pertractarea lăsă- 
montului e încă în curgere și că represen- 
tantul Asooiațiunii în acesta afacere este 
d-1 Andrei Oosma, advocat în Șimleul Sil- 
vaniei,

IV. Donațiuni. Din anul 1895 avem 
să înregistrăm o singură donațiune făoută 
în favorul Asooiațiunii, anume: 1000 fl. 
votată de institutul de credit și economii 

„Albina11 din Sibiiu pentru trebuințele ou- 
rente ale șoolei civile de fete a Asocia- 
țiunii.

V- Membrii Asociațiunii. La finea 
anului 1895 au fost: 1) Membrii fundator!: 
72, (1894: 73); 2) Membrii pe viâță: 171, 
(1894: 162); 3) Membrii ordinari ou taxă 
anuală: 668 (1894: 412); car! au solvit 
deja taxele pro 1895.

VI. Biblioteca Asociațiunii. Biblioteoa 
Asooiațiunii la finea anului espirat a cons
tat în general din 3306 opuri în 9773 to
muri, 5782 broșuri și 15 charte, față ou 
3232 opuri în 7389 tomuri, 5521 broșuri 
și 15 oharte dela finea anului 1894.

VII. Publicațiunl literare. La adunarea 
generală ținută în anul trecut în opidul 
Blașiu s’a presentat propunerea, că secre
tarul I să facă în fiă-care an pentru adu
narea generală un raport detaiat despre 
literatura română produsă pe teritorul Un
gariei, în oare raport „Asooiațiunea să se 
pronunțe definitiv și asupra ohestiei: care 
a fost în anul, asupra căruia raportâză, 
cea mai bună operă tipărită românâsoă" și 
acestei opere să i-se confere un premiu de 
oel puțin fl. 3C0. —

Adunarea generală, ocupă atunol în 
mod extra-ordinar ou noul proiect de sta
tute, nu a putut întră în desbaterea aces
tei propuneri, oi a predat-o comitetului 
central „spre posibilă oonsiderare".

Comitetul central după studiarea te- 
meinioă a oestiunii a enunțat în ședința sa 
din 2 Ianuarie a. o., oă realisarea propu
nerii, astfel cum a fost formulată la Blașiu, 
nu o află folositore, pentru-că de-o parte 
adunarea generală nu are însușirile unei 
corporațiunl literare, oare — abstragend 
dela scurțimea timpului, de care dispune, 
— ar pută întră într’o aprețiare oritică și 
detaiată a operelor apărute în deoursul 
unui întreg an, âr de altă parte premiarea 
prevăcjută în propunere pe lângă multe 
alte inconveniente nu ar atinge soopul do
rit, pentru-că nu ar contribui la sporirea 
produoțiunii nouă literare.

Comitetul central a deois deol, ca 
premiile Asooiațiunii, — care păn’ atunol, 
pănă când nu se va pute organise în sen
sul noului proiect de stătută și ca corpo- 
rațiune literară, trebue să se restringă mai 
ales la sprijinirea literaturii, — să se con
fere și în viitor pe oale de concurs si pe 
basa de recensiunl critice, lucrate de băr
bați de specialitate.

De altă parte însă comitetul oentral 
a recunosout necesitatea, ca Asooiațiunea 
și în aotuala ei organisațiune de oorpora- 
țiune mai mult oulturală, să urmăresoă cu 
mai mare atențiune literatura nbstră națio
nală, care este un factor principal al îna
intării poporului român.

Din acest motiv a deois ca secretarul 
I, să faoă în fiă-care an un raport general 
despre intrega produoțiune literară de pe 
teritorul Ungariei, care raport — fără a 
întră într’o aprețiare oritică a operelor sin
guratice, — să arete în liniamente gene

rale direcțiunea mișoării nostre literare, să 
oeroeteze dâoă acestă direcțiune corăspunde 
trebuințelor nbstre reale și să designeze 
atât terenul, unde produoțiunea literară este 
avisată la sprijin, precum și mijlocele, prin 
cari Asooiațiunea ar pute contribui la îna
intarea ei.

VIII. Bespărțtmintele Asociațiunii. Din
tre 33 despărțăminte ale Asooiațiunii ur- 
mătdrele susțin cu zel lăudabil relațiunile 
normate de statut cu oentrul și poporul 
nostru, și anume: Abrud, Alba-Iulia, Bran, 
Brașov, Brad, Blașiu, Cohalm, Deva, Di- 
oio-Sân-Mărtin, Ifăgăraș, Hațeg, Mediaș, 
Murăș-Ludoș, Murăș-Oșorheifi, Năsăud, Re
ghin, Orăștiă, Sebeșul săseso, Seliște, Sibiiu 
și Șimleul Silvaniei. Activitatea acestora 
pe teren oultural și economio în sînul po
porului nostru produce resultate îmbucu- 
rătore și face onore instituțiunii nostre cul
turale. Ceaa-ce se propune a se lua ou re- 
cunoscință spre soire.

N’au dat nio! un semn de vieță în
1895 următârele despărțăminte: Agnita, 
Betlean, Ciachi-Gârbău, Deeș, Elisabeto- 
pole, Gherla, Mooiu și Turda. Se observă 
însă, oă unele dintre aceste despărțăminte 
reolamă o nouă arondare a oerourilor, mai 
oorăspundătore stărilor aotuate. In acesta 
privință urmând aprobarea statutelor oelor 
nouă, comitetul central nu va întârzia a 
lua măsurile de lipsă în conțelegere cu di- 
reoțiunile despărțămintelor.

IX. Propuneri. Supunând acest raport 
aprețierii onoratei adunări generale, dim
preună cu adusele sale, rugăm onorata 
adunare generală să binevoâseă: a) a lua 
spre soire raportul general pro 1895; b) a 
deolara de membrii Asooiațiunii pe cei 
primiți de oomitetul central și provăfluțl 
ou dooumeut de legitimare, c) a da tx- 
presiune condolenței pentru membrii ră
posați ai Asooiațiunii. d) a da absolutoriu 
pentru rațiooiniile Asociațiunii pro 1895; 
e) a aproba proiectul de budget al Aso
ciațiunii pro 1897 ; f) a primi propunerea 
referitore la activitatea literară viitore a 
Asooiațiunii; g) în fine a întregi oomitetul 
central pe restul periodului 1895—1898, 
prin alegerea unui membru ordinar și a 
oontrolorului.

Sibiiu, din ședința comitetului Aso
ciațiunii transilvane ținută în 13 August
1896 n.

Iosif Sterca Șnlnțiu, m. p., Dr. Vasile Bologa, m. p.,
president ad hoc. secretar II.

Lucaciu cu biciul în mână!
Răsună aerul de strigătele de durere, 

ce ies din sînul prigonitului nostru popor.
Ce fac fruntașii lui cărturari în astfel 

de vremuri de grea năvală ?
Se cârtă și ee’njură unii pe alții!
Nu putem 4ice acâsta despre toți, 

dâr de un timp încâce unde se mișoă ceva 
între noi acolo ai pute să te rămășescl, că 
e vr’o erândiță. Oe va să asta ?

Ce va să decă acum și Vasilie
Lucaciu năvălesce cu înjurăturile oele mai 
murdare asupra soților săi de odinioră ? dâcă 
se ridioă în oontra „Tribunei" și a celor 
dimprejurul ei, îl numesoe „migei" și „C'z- 
nalie'1 amenițându-i că-i va scote cu biciul 
din „sanctuarul" național?

Măi! măi! da ce i’a apucat pe părin
tele Luoaciu oa să ia bioiuL și să dea fără 
milă în frații săi ?

E turbat părintele dela ȘișeștI peutru 
oă, 4'ce el, „Tribuna" l’a vorbit de rău, 
într’o corespondență dela Baia-mare, ce-a 
publioat’o despre el, și „a greșit" astfel îm
potriva lui.

O Domne! dâr oâte nu a greșit Va
silie Lucaciu încă de pe vremile când soo- 
tea primejdiosa foiă clericală reaoționară, 
pentru care primea bani nu dela mai marii 
bisericei sale române, ci dela străini, — 
pănă în calele din urmă când se făcu or
tacul unui Pazmandy și undita uneltelor 
politice, cari vreu să ne destrame pe noi 
Românii de dincooe prin desbinărl, pentru 
ca să slujescă unor interese, ce au fost și 
sunt străine de noi și de desvoltarea nos- 
tră, aici în oreerii Carpaților!

A căpătat părintele Lucaciu poruncă 
„să pășescă în acțiune", adecă să îucâpă 
să lucreze cum este voia stăpânilor săi, 
cum este voia oelor oe’l jocă ca pe un 
urs purtându’l de lanț.

Lumea credea, că dr. Vasile Lucaciu, 
odinibră privit ca un luptător al poporu
lui, este și om cu blândeță, cu bunătate 
a inimei, cu simțăminte nobile și generose. 
Când el însă vine și în scrisorile sale, oe le 
publică în foia dela Orăștiă, strigă că 
„gata e biciul11 cu care vrea să alunge pe 
frații săi dela „Tribuna", pe oarl îl înjură 
cu cuvintele „mișei" „miserabill" și „ca
nalie*,  atunci nimeni nu’l va mai cunosce, 
atunol nu putem decât să’l plângem ca pe 
un suflet mio, om al vrajbei și răsbunător.

N’ai ce’i faoe însă decă are poruncă 
să se rupă cu totul de soții săi de odini- 
6ră, căci așa s’a hotărît în sfatul companiei 
dela BuourescI Slavicl-Brote, la oare s’a toc
mit și Lucaciu, ca să scotă acum o altă „Tri
bună'1, cu care să lucre pentru politioa ce 
ni-a sfătuit Slavici în broșura sa să o fa- 
oem, vencjend lui Banffy drepturile nostre 
peutr’un blid ou lături.

Dâr cum putea altfel să facă Lucaciu 
lumea română să orâdă, oă aoum neapărat 
trebue să fia curmată viâța „Tribunei" din 
Sibuu, pentru-ca să pâtă eși o altă „Tri
bună", cu banii nu soim ai cui, care să 
laude și să prâmăresoă în fiă-care P® 
„marele luptător al românismului Lucaciu", 
pe „genialul diplomat rășinărean Brote", 
și pe „neîntrecutul politician de oauciuo 
Slavici" eto. ?

Lucaciu nu iartă nimic „Tribunei"; 
o singură „greșelă" e de-ajuns ca să-i taie 
capul, oăol așa stă soris în porunca oe i-a 
venit, că trebue să înoâpă „aoțiunea" ou 
strigarea: morte „Tribunei" oelei păoătâse

o fetișoră frumosă, cu o statură de Junone 
și cu o față plină de trăsături caracteris
tice : blândeță și nobleță inimei împreunate 
cu tăria sufletului și agerimea spiritului. 
Trăind într’un aer liber, a învățat ușor a 
prețui libertatea și la tot pasul venind în 
atingere cu poporul țăran, avea adeseori 
ocasiune a-1 cunosce și a-i studia însușirile 
sale bune și rele. Insă ceea ce îi strîngea 
inima, de durere și de întristare era misera 
stare culturală a țăranului, era nesciința, 
în care îl ținuse stăpânirea de-atuncl în in
teresul esploatării; sciind bine, că un po
por numai pănă ce se află în starea pri
mitivă a neculturei se pote despoia, căci 
densul nu scie a se apăra și cade victima 
viclânului învățat.

Vedea Biancha, cum gemea poporul 
cum scădea în sărăcia și ajungea mereu la 
starea de cerșitor, la starea lazaronilor, cari 
acoperiau piețele și stradele orașelor, inco
modând pe trecători cu strigătele lor de 
„un baiocho signor". Apoi când îș! aducea 
aminte de trecutul glorios al acestui po
por decădut, și când făcea o asămănare în
tre starea de altădată și cea de astădl, 

atuncea ’i se revolta inima de desperare 
și neîntrerupt se gândea și se întreba: ore 
n’ar fi nici un mijloc de a scăpa iubita 
sa patriă din decadența totală!... într’o di 
primblându-se ea singură prin parcul cas
telului și cufundându-se ârășl în cugete, 
vedu de-odată un băiat, ce-i eșise înainte 
și-i dete un bilet, făcendu-se îndată nevă- 
dut, pe când Biancha cetia biletul.

Biletul conținea numai puține cuvinte 
și suna astfel:

„ Contesă, Respectuos sunteți invitată a 
vă afla astădl la ora 6 după amâijl sub 
stejarul vechiu, care se află la încrucișarea 
drumurilor din pădurea vecină castelului 
D-Vostră; ași dori, că, decă se pote, să 
veniți singură, âr dâcă cumva vă va însoți 
bătrânul Giacomo, apoi ași îndrăsni! a vă 
ruga, ca să-l lăsațl într’o deportare de di- 
sul stejar, de unde ar pute, decă voițî, să 
vadă tote, dâr să nu înțelâgă vorbirea nos- 
tră. Se cere absolută tăcere.

Aveți, vă rog, încredințare precum cu 
încredere și cu devotament vă aștâptă" : — 
„Un patriot'1.

— „Ce va să clică acesta? se întreba 
juna Biancha, cetind și recetind biletul de 
mai multe-or!; însă fără a afla firul tainei 
se întorse să vadă pe aducătorul acestui 
bilet, căutându-1 prin parc și pe afară, dâr 
tote erau în dar, nici o urmă de el.

Cătră ora 6 sera, juna contesă po
runci să ’i se aducă calul, se urca pe den
sul; bătrânul Giacomo stete și el cu calul 
seu gata spre a-1 încăleca, când contesa-i 
clise: Pentru astă-dată rămâi acasă, bătrâ- 
nule, voi se fiu singură, mă duc numai pen
tru un moment, îndată re’ntorc.

— „Prea bine signora!“ răspunse Gia
como, deschizând porta castelului și stând 
aci pănă ce eșise Biancha din curte. Ea se 
îndrepta spre vale, er el se întorse la lo
cuința sa.

Apropiindu-se de stejarul vechili, Bian
cha, îșl îndrepta privirile în direcțiunea 
stejarului, unde vădu un bărbat în etate de 
vre-o 35 ani de-o statură mijlociă, îmbră
cat în costum de totă eleganța, eșind de 
sub umbra stejarului și apropiindu-se de 
densa. Fața lui îi era cu totul necunoscută 

însă trăsăturile feței sale trebue să fi fost 
dintre acele, car! insuflă la prima vedere 
încredere și simpatiă, căci ajungând lângă 
densul și privind drept în ochii cei mari 
și melancolici, ea ’1 saluta ca pe un cu
noscut bun cu un suris plăcut.

— „Ei, vedeți signore, pote că nu e 
cuviincios, der totuși am urmat învitațiu- 
nei D-vostră!"

Cu ajutorul străinului se dete jos de 
pe cal. La moment eși un om îmbrăcat în 
livra de lacaiu, luâ calul și se depărta cu 
dânsul.

— „Ah, cât mă simt de fericit, con
tesă ! căci ați răspuns nu la invitarea mea, 
ci la aceea a nefericitei nostre patrie", — 
îi dise străinul, aplicând o sărutare pe mâna 
ce-i întinsese contesa. „Fi bine-venită în nu
mele scumpei nostre Italie, care vă trimite 
prin mine salutările și bine-cuventările ei 
pentru inima nobilă și simțemintele pa
triotice, de cari este pătrunsă și înflăcărată 
gingașa strănepotă a gloriosei familie Del- 
monte ! — Permiteți-ml însă, înainte de tote 
să vă spun, că contele Giusepe Mancini 
are deosebita fericire, de-a vă întimpina 
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și tuturor din jurul ei lovituri de căr- 
baciă 1

Frumosă chiemare pentr’un Lucaciu 
să se faoă sbirul fraților săi!

Noi l’am întreba decă nu-i este ru
șine înaintea lui Dumnefleu și a nețiunei 
de un asemenea rol? Der vgcjend cât de 
mult l’a turburat mânia și simțul de res- 
bunare, ne rugăm lui Dumnedeu să-l ierte 
și să nu-1 pedepsâsoă luându-i tote min
țile !

Revistă politică.
La visits părecliei imperiale ru

sesc! în Viena. Se «nuntă din capi
tala Austriei, că acolo deja au în
ceput a-se face mari pregătiri pen
tru primirea Țarului și a Țarinei. 
La dorința espresă a Majestății Sale 
monarchului nostru, va fi postată 
la gara de Nord o compania de 
onbre a regimentului Alexandru I 
Nr. 2, cu steag și musică. In salo
nul gărei se vor înșira dignitarii mi
litari. Pe stradele, cari vor fi per- 
curse de înalții bspeți, vor fi postați 
soldați în șpalier sub comanda con
telui UxkuU. Când Țarul va cobori 
din tren, musica va cânta imnul ru
sesc, și tot așa vor face și celelalte 
music! militare, când M. M. L. L. 
vor trece pe dinaintea lor. In tim
pul, cât va petrece părechia impe
rială rusescă în Viena, soldați! gar- 
nisonei vor pute ieși în public numai 
îmbrăcați în uniforme festive. Re
vista militară în onorea Țarului se 
va ține în 28 c. pe câmpul Schmelz, 
la care vor lua numai aceia parte, 
car! vor ti invitați espres de cătră 
comandantul corpului de armată din 
Viena.

*
Logodita moștenitorului de tron ita

lian cu princesa Elena, fiica prințu
lui Nichita al Muntenegrului s’a să
vârșit Marța trecută în Cetinje, ca
pitala Munteuegrului. Tinerii fîdan- 
țați au primit telegrame de felicitare 
dela monarchul Austriei, împăratul 
Germaniei, dela Țarul, regina An
gliei etc. Liarele italiane anunță, ca 
un lucru fbrte probabil, că la cunu
nia tinerei părechi, ce se va celebra 
în Decemvre c. în Roma, vor lua 
parte și Țarul Rusiei și împăratul 
Wilhelm al Germaniei.

Darul Țarului. Săptămâna trecută 
s’a petrecut un lucru fbrte curios în 
feliul său: adecă ambasadorul rusesc 
din Viena, contele Kapnist, a încu- 
nosciințat pe ministrul de esterne 
austriac, conte Golucliowski, că Țarul 
Rusiei l’a însărcinat se ofere în nu
mele seu museului național maghiar 
fiin Budapesta vsabia lui Rakoczy“, 
proprietatea museului împărătesc 

„Hermilag* * din Petersburg, care la 
rugarea Maghiarilor a fost espusă 
în esposiția milenară din Budapesta. 
Sabia aceea, pe care se află inscrip
ția „George Rakoczy II 1640*,  a fost 
dăruită la 1848 de cătră damele 
maghiare din Ardeal generalului Bem, 
comandantelui bandelor revoluționare 
din Ungaria. Când apoi Rușii năvă
liră asupra lui Bem, luară ca pradă 
și acea sabiă, care în modul acesta 
ajunse în museul curții rusesc!.

— „Așa-deră la revedere pe mâne, 
signore! “

— „La revedere, contesău, răspunse 
contele Mancini, sărutându-i mâna, pe care 
i-o întindea Biancha.

Se dete un semn și îndată apăru ser
vitorul cu calul contesei ; se urcă pe cal, 
cu ajutorul cavalerului conte, și dispăru 
curând pe calea, pe care a venit.

*

Trecu cam o lună dela întâlnirea con
tesei Delmonte cu marele conducător al 
„Italiei june“ în pădurea Abruzzilor. De 
vre-o 14 dile deja se afla bătrânul conte 
cu fiica sa la Roma, redeschicjându-șl sa- 
lonele din grandiosul său palat aristocra
ției romane, care alerga se vadă și să ad
mire rara frumseță și înaltul spirit al ju
nei contese Delmonte. D’arendul se închi
nau urmașii familiilor celor mai ilustre îna
intea apariției fermecătore a. contesei, si- 
lindu-se din răsputeri a-i insufla amor și 
a-i câștiga inima, însă tote erau în dar, la 
tote încercările seducătore, la tote linguși
rile, Biancha nu avea, decât un răspuns:

*
Crisa în ministeriul bulgar. Ț>ilele 

trecute a demisionat ministrul de 
resbel bulgar Petrow, din causă, că 
s’ar fi opus dorinței principelui Fer
dinand de-a rechiema pe oficerii bul
gari emigrați în Rusia. Acuma însă 
iasă la ivelă, că la dimisiunea lui a 
avut mare parte princesa Maria 
Luisa, care e fbrte gelosă pe soția 
estraordinar de frumbsă a ministru
lui demisionat. Se <Țce> că Maria 
Luisa de mult și-a manifestat anti
patia sa lață cu Petrow, și acum 
nu s’a odihnit pân’ ce nu l’a scos 
din cabinet. Ișă pbte închipui ori 
cine, ce fel de stări pot domni în- 
tr’o țâră, unde gelosia femeiăscă 
pbte causa schimbări în cabinet.

— 10 [22] August.

Asociațiunea transilvană, după, oum 
se so’e, îșl va țină adunarea generală pen
tru anul acesta Joi, în 15 (27) August 
e. și (ȚI0!® următora la Lugoșiu. De 
iote părțile se arată mare interes față cu 
aoâstă adunare, la care vor fi representate, 
după oum credem, aprope tdte despărță- 
mintele Asoeiațiunei. Despărțământul I 
(Brașov) va fi representan prin d-1 profesor 
Niteolae Popea și d-1 Dr. Valenu Branisoe.

—o—
La visita monarchului austriac în 

România. Păn’acum s’au mai luat următb- 
rele disposițiunl cu privire la primirea 
M. Sale împăratului Austro-Ungariei : La 
Craiova, unde se va face prima recepțiune 
M. Sa împăratul Franciso Iosif va fi sa
lutat de divizia a II de armată, care va fi 
înșirată în liniă de bătaie pe platoul de 
lângă gară și pe care apoi Suveranul ve
cin o va trece în revistă. Aceeași primire 
i-se tace M. Sale la Ploescl, cu ocasia tre- 
oerei în drumul spre Sinaia. La Ploescl 
Monarchul auscro-ungar va fi salutat de di
vizia V de armată, care va staționa pe 
platoul din apropierea gărei, divizie, pe 
eare M. Sa o va treoe de-asemenea în re
vistă.

—o—
Concurs între poeții români. In ora

șul Alais (Francia, Gard) în Octombre vi
itor vor fi serbări frumose cu ocasiunea 
înaugurărei monumentului, ce din inițiativa 

academiei alaisiane, se ridică în acel oraș, 
în onorea marelui fabulist francos Florian. 
Municipalitatea orașului Alais a deschis un 
concurs între poeții țârilor latine ou mai 
multe premii. Sunt admiși prin urmare la 
aoest concurs poeții români, în următârele 
condițiunl : Poemul de ori ce estindere va 
fi, va avea de obiect lauda lui Florian, dul
cele cântăreț al Estellei și Nemorin. 
Lucrările se vor trimite pănă cel mai 
târcjiu la 10 (22) Septemvre pe adresa
V. A. Urechiă, Sinaia. Lucrările vor fi 
cercetate și clasate după, merit de un 
juriu instituit în Bucuresel, oompus din bi
roul Ateneului român. Cele 3 lucrări de
clarate de mai mare val ore vor fi trimise 
în timp util la Alais., însoțite de traduce
rea în limba francesă. Luorările ce se vor 
trimite vor avea un motto corâspuncjâtor, 
la un plic înobis, în oare va fi numele au
torului. Nu se vor deschide decât plicurile 
lucrărilor premiate. Cele nepremiate se vor 
putea retrage după 15 Ootomvre viitor dela 
oancelaria Ateneului român.

— o—
Esamene de primire se vor țină la 

eobla centrală de agricultură dela Herăstrău 
în 16 August st. v.; la scolele de meserii 
din Bucuresel și Iași în 1 Septemvre st. v.; 
și la soolele practice de agricultură din 
Strihărețl, Armăseștl și Roman în 16 Sep
temvre st. v.

—o—
Pentru elevii de meserii. La comi

tetul „Asoeiațiunei pentru sprijinirea învă
țăceilor și sodalilor rom. din Brașov“ sunt 
vacante câte-va ajutore pentru elevii de 
meserii, cari se află în Brașov. Doritorii de 
a se împărtăși de aceste ajutore, sâ-șl aș- 
iternă petițiile, cu documentele lor la pre
ședintele societății d. N. P. Petrescu, pănă 
ia sfîrșitul lunei August st n.

—o—
Din Pnrcărenî ne trimite d-1 învăță

tor Nicolae Natescu o corespondență forte 
lungă, în care răspunde la critica, ce 'i-s’a 
făcut în raportul esamenului dela scola ro
mână din Puroărenl, publicat în numărul 
dela 16 (28) Iunie c. al foiei ubstre. D-sa 
nu reounosce, că oritioa privitbre la per
sana densului ar fi îndreptățită. Se provdcă 
la împrejurarea, că de când servesce oa 
învățător niol-odată n’a fost dojenit din 
partea mai marilor săi, pentru-că doră nu 
și-ar fi făcut datorința, ba la esamenul din 
anul școlar trecut, șeful tractual l’a distins 
ou nota „deplin mulțâmitor". In fine de
clară d-1 Natescu, că datorința față de 
seblă șl-o va face intot-dâuna. Ne pare 
bine de acâstă declarația a d-lui Natesou, 
și dorim mult, ca în adevăr să-și facă dato
rința, și înoă nu numai față de sodlă, ci îm
preună ou ceilalți cărturari români dinPur- 
oăreol să premergă cu esemplu de unire și 
frățietate, făcând să înoettze odată oertele 
și neînțelegerile din popor, oăcl timpul 
trebue folosit pentru înaintarea binelui 
obștesc prin muncă seribsă din partea tutu
ror, er nu risipescă timpul în certe și zi- 
zanii.

Recolta în Rusia. După informațiu- 
nile oficiale publicate, resultatul recoltelor 
în Rusia este următorul: diferitele feluri 
de grâu lasă de dorit. Paiul este forte 
abondant, al săoărei este ușor. In Zona 
mărei Baltioe, în basinul Volgei pănă la 
marea Caspică, recolta a fost bună. In pro- 
vinoia din Nord-Vest și în basinul Dniepre 
este relativ bună. Recolta este rea în Sud 
și mijlocie în Crimea și Caucas.

o
Convocări: Adunarea gen. a „Aso- 

ciațiunei transilvane pentru lit. rom. și 
oult. pop. rom.' conform §-lor 14 și 21 
din stat. Asociaț. e oonvocată la Lugoș pe 
Țlele de 27 și 28 August n.

La acestă adunare Românii sunt in
vitați să ia parte în număr cât mai mare.

— o—
Musica orășenbscă va ooncerta mâne, 

Duminecă, înainte de prânej pe promenadă, 
er sera la 71/2 ore va concerta la otel 
„Pomul verde“. Programul oonține 9 puncte, 
între oail două piese românescl. Intrarea 
30 cr.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

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

SCIRI ULTIME.
Belgrad, 21 August. Regele Ale

xandru a felicitat și telegrafice și 
printr’o scrisbre separată pe prin
cipele Nichita din incidentul logod
nei fiicei sale, Elena cu moștenito
rul de tron italian Victor Emanuel. 
Tot odată regele a felicitat și pe 
prințul de corbnă al Italiei. Aci se 
crede ca sigur, că regele Alexandru, 
cu ocasiunea visitei sale la curtea 
din Cetinje, se va logodi cu prin
cipesa Xenia, fiica cea mai tînără 
a părechei prințiare muntenegrine.

Atena, 21 August. Țliarul „Astyu 
anunță, că în 18 c. au atacat lângă 
Murichovo bande grecesc! o trupă 
turcescă. Lupta a durat doue (Țile 
și în fine Turcii au fost respinși.

Budapesta, 21 August. După-ce 
veterinarii maghiari au înaintat ra- 
pdrte favorabile asupra stărei sani
tare asupra porcilor din Serbia, se 
crede, că deja cu începutul lunei 
Septemvre se vor deschide granițele 
unguresc! pentru importul porcilor 
din Serbia.

aici sub umbrele acestui vechiu stejar, care 
în tinerețele sale a petrecut pbte dile mai 
fericite .ale poporului nostru; a vă întim- 
pina ca pe trimisul Italiei june, spre a cere 
sprijinul D-vostră la lucrurile ei pentru eli
berarea patriei de tiranii, cari o apasă cu 
atâta necruțare“.

— „Contele Mancini, conducătorul 
Italiei june din Roma“ ! ? — esclamâ con
tesa. „Cum de v’ațl obosit D-vostră pănă 
în pădurea Abruzzilor, pentru o femeiă 
simplă și slabă; și cu ce ași pută eu, ser- 
mana de mine, servi causei poporului 
nostru?“

— „Precum cutrier Italia întregă, așa 
am venit și aici. Am venit să cerșesc aju
tor dela fiii și fiicele mult eercatei nostre 
patrie, spre eliberarea ei, spre a organisa 
lupta, și spre a da rolul care se cuvine 
fiă-cărui luptător.

„Am venit pentru-că se apropie mo
mentul, când lupta o să reîncepă; am ve
nit, pentru-că Italia răsună deja de numele 
gingașei contese Delmonte, de prima din
tre primele fiice ale ei, destinată a luâ 
partea cea mai însemnată și mai delicată 

la lucrurile nostre, și am venit, în fine, 
pentru-că a sosit momentul, când Italia 
jună a decis a vă chiăma și a vă cere spri
jinul în acestă luptă! Ah ușurați-mă, vă 
rog contesă, de-a vă mai aduce laude pen
tru a vă combate ceea ce ați clis despre 
slăbiciunea caracterului femeesc, care cre
deți, că v’ar pute împedeca! Nu, nu vă 
amăgiți contesă, ci ridicați-vă privirile vos- 
tre cu curaj și ușor ne veți pute d’aci îna
inte duce la realisarea sublimelor nostre 
speranțe. Nu, nu vă obligați de a vă asi
gura, că Italia jună admiră însușirile no
bile și caracterul firm al contesei Delmonte, 
și că va binecuvânta ora, în care densa se 
va resolva a fi prima fiică a Italiei june!

Contesa Biancha se cugeta un mo
ment, și apoi răspunse contelui Mancini:

— „Vă mulțămesc, signore, pentru 
bunele simpatii, cari le nutriți împreună 
cu amicii D-vostră pentru persona mea; 
vă mărturisesc, că.mă simt mândră de pă
rerea măgulitore, ce o aveți despre mine ; 
însă, surprinsă fără veste, și adenc mișcată 
de nobilul apel, ce-1 faceți în numele nefe
ricitei nostre patrie, eu, deși sciu, că nu 

voifi pute, la urmă se nu împlinesc cererea 
D-vostră, totuși nu mă pot hotărî de-ocam- 
dată la un răspuns decisiv. Bine-voițI deci 
a vă afla mâne tot la acestă oră aicea, 
cred, că pănă atunci mă voitî pute decide 
într’un fel seu altul.

— „Primesc cu deplină încredere con- 
dițiunea acesta, și nu numai mâne, ci de’aci 
înainte în tote dilele mă veți afla aici la 
orele 6, pănă când veți afla de bine a-ml 
răspunde în mod afirmativ ceea-ce nici că 
se pbte altmintrelea, căci o țintă aveți cu 
noi, contesă, și dorul nostru este dorul 
Vostru !u

— „Ei bine, der tatălui meu să nu-i 
spun eu nimic despre acesta ?u

— „Nu cred, că ați face bine să ne
liniștiți inima onor, conte; am și eu pă
rinți prea iubiți, însă nici în vis nu le vine 
în acestă oră să cugete, că unicul lor fîiu 
ar fi conducătorul Italiei june; să lăsăm, 
conțesă, pe bătrâni în pace, cu atât mai 
liniștiți lucrăm noi, Junimea Italiei, sciind 
că bătrânii nu se amestecă în lucrurile 
nostre “.
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Serbările dela Rodna-
Cetitorilor diarului nostru de Dumi

neca este ounoscut, că în diua de 17 Au
gust st. n. Românii din Rodna și din fostul 
district al Năsăudului au arangiat mari ser
bări în onorea ilustrului bărbat eșit din 
sinul lor, d-1 Florian Porcius, cavaler al 
ordului de fier ol. III, vice-căpitan emerit, 
membru al Academiei române etc., din in
cidentul jubileului său de 80 de ani.

Serbările, după cum ni se raporteză, 
au fost impunătore. In presăra 4’le’ s’a 
araDgiat în onărea jubilarului un mare con
duct de torțe, cu ooncursul corului reuniu- 
nei române de cântări și a musioei din 
Bistrița. Adevăratele serbări au urmat însă 
numai Duminecă, în cjiua a doua, când s’a 
ținut mai întâii! adunarea generală a Des
părțământului năsăudean al Asooiațiunei 
sub presidiul d-lui vicar Dr. Pop. După 
adunare urmă felicitarea jubilarului și pre
darea unei adrese, despre oare ni-se rapor- 
tâză următorele:

Rodna vecliiă, August 1896
O deputaț’ă de 16 persone a invitat 

pe iubilarul în grădina bisericei, unde la 
sosire a fost primit cu strigăte însuflețitâre 
de „să trăescă", cari păreau a nu se mai 
sfîrși. Iubilarul sta în fața nostră. înalt și 
impunător ca un brad de munte, bătrân 
la ani, dăr vecinie tinăr la suflet, cu barba 
albă venerabilă, în inimă cu calda iubire 
de neam și patriă. Jur împrejur de el ste- 
teau sute de omeni, domne, domnișore și 
domni. Alăturea cu advocatul stetea țăranul 
dela plug, — toți egali, toți frați, în fața 
mărețului moment.

Cu voce mișcată începu Rev. D-n vi
car Dr. loan Pop vorbirea de felicitare, o 
vorbire caldă, din a cărei fiă-care cuvent 
transpirau iubirea și sentimentele de adâncă 
mulțămită a tuturor celor de față, a tu
turor, cari absenți cu trupul, cu inima însă 
erau alăturea cu noi.

Apoi d-1 Dr. Ciuta a cetit adresa pro- 
vădută cu mii de subscrieri, o adresă înăl- 
țătore legată frumos în piele roșiă în celea 
patru cornurl cu florile descoperite de iu
bilarul, lucrate tote în mod artistic și aur 
și argint, er în mijloc cu un monogram 
frumos tot' din aur și argint. Momentul 
predărei adressei a fost eternisat prin d-1 
fotograf Roșu, care a voit să păstreze cel 
mai măreț moment al serbărilor pentru 
timpii viitori.

„Domnilor", a răspuns apoi iubilarul 
cu o voce tremurândă „onorea și ovațiu- 
nea, ce mi se face de prea On. D-vostră 
m’a -impresionat în așa măsură, încât nu 
pot afla cuvinte, prin cari să-mi esprim re- 
cunoscința și gratitudinea în mod corăs- 
pundător și după cum ași dori din inimă. 
Vă rog deci respectuos să bine-voițl a primi 
cea mai adâncă mulțămită din partea mea, 
poftind tot-odată ca Atotputernicul să vă 
dăruescă și pe On. D-vostră cu viâță înde
lungată pănă la celea mai adânci bătrânețe 

în deplină sănătate, fericire și îndestulire. 
Adresa, pe care ați binevoit a mi-o dedica, 
o primesc cu cea mai mare bucuriă, plăcere 
și satisfacțiune," o primesc ca un gaj al 
sentimentelor de iubire și afecțiune din 
partea prea On. D-vostră și a poporului 
din acest ținut, și o voii! păstra ca un odor 
scump pănă la finitul vieții mele, lăsându-o 
de moștenire urmașilor mei ca o relicuie 
spre aducere aminte de grațiositatea, cu 
care m’ațl onorat în diua de adl. Reco- 
mandându-mă bună-voinței și iubirei prea 
On. D-vostră, vă mulțămesc încă odată din 
totă inima și din tot sufletul".

întreg publicul de față l’a petrecut 
apoi pănă la locuință, unde ’i s’a servit un 
splendid dejun, după care apoi toți s’au 
depărtat spre a se întruni din nou la 2 
ore în sala școlei, spre a lua parte la ban
chetul dat în onorea iubilarului.

Sala, frumos decorată cu brad verde 
era plină, încât publicul abia mai încăpea. 
Impresiă forte bună a făcut păretele din 
fund, unde atârna sub un frumos arc, — 
în mijlocul căruia erau scrise cu brad li- 
terile F. P. (Florian Forcius) portretul iu
bilarului, er în stânga și drepta portretului 
tot cu brad era scris anul nascerei 1816 
și anul iubileului 1896.

La banchet au luat parte peste o sută 
de persone, între cari o frumosă cunună 
de dame. Șeria toastelor a deschis’o însuși 
iubilarul, care a toastat pentru Majestatea 
Sa și casa domnitore. Apoi a urmat toas- 
tele celorlalți d-nl. A toastat Rev. D-n vi
car Dr. Ioan Pop pentru iubilarul, Dr. Ciuta 
asemenea pentru iubilarul în numele fon
durilor grănițărescl. Părintele Domide pen
tru iubilarul în numele comunei natale 
Rodna. Părintele Zagyva preot rom. cat. 
(în limba maghiară) pentru iubilarul Dr. 
Trtpon pentru iubilarul și ilustra lui fami- 
liă. Dionisiu Login pentru Asociațiune și 
pentru d l vicar, ca director al despărță
mântului. Kerekeș pentru preoțimea trac- 
tuală, vicarul și părintele Domide. Pamfil 
Grapini pentru dame. Părintele Candale 
pentru comitetul arangiator și, în fine pă
rintele Domide toastâză pentru ospețl, mul- 
țămindu-le pentru zelul, cu care au. aler
gat la aceste serbări și la urmă, dă cetire 
scrisorilor și depeșelor de felicitare. Au 
sosit depeșe și scrisori din: București,: Ion 
Kalinder membru al Academiei române, 
A. Naun. G-ener. Falcoian. Academia ro
mână, Bian ; Dr. Felix. Chițu, Oct. Pop, 
Cosbuc. Catul Anton, Famil. Meseder, Cos- 
mulei, Aurel Procopian, Vladescu, P. S. 
Aurelian. — Borgo Prund: Ilar. Bosga, Teo
dor Vrăjmaș. — Bistrița: Stefan Gajzâgo, 
căpitanii M’hailaș și Mărginean. — Blnșvu: 
Onișor, Precub, N. Popescu. — Brașov: 
Onițiu, Dr. Branisce, Dr. A. Mureșianu, 
V. Șotropa. Cernăuți: Dr. Zalozwnecki, S. 
Zalozecka, Metropolis Arcadie Ciuperco- 
vicl. Eus. Popovicl. — Covasna: P. Petrescu.
— Câmpulung: Fam. Prodanciuk, Dionis. 
ConstantinovicI, Elis. și Victor Cocorean.
— Beiuș: Episcopul Pavel, Dumbrava. — 
Clușiu: Dr. Chețian. — Făgăraș: Dr. Pop.
— Gura rîului: Zacharie Boiu. — Giurgiu: 

Dr. Droc Barcian. — Năsăud: Majorul Ln- 
chi, Vasile Pop jude le tablă, Găvril Scri- 
don, Barițiu, Tofan, Grivasse, Dragomir, 
Famil. Goldschmidt, Bedo dir. școl. — 
Oradea mare: Dr. At. Marienescu jude de 
tablă și un alt academician român. — Re
ghin protop. Sagău, Dr. A. Monda. — Bima 
Szombat Simeon Popelea. — Bârlad (Ro
mânia) Onișor Gavrilă. — Sibiiu: med. de 
reg. Pop, Dr. Dăian, Precup. — Seliște: 
Dr. Maier. — Șomcuta mare: Sârbu. — 
Sig: N. Pop, preot. — Lacu sărat: Stefa- 
nescu. — Aiud: vice-comitele Csatd. — 
Deva: Familia Osatt. — Sângeorgiul român: 
V. Pop preot, Lazar Konț. — lași: Dr. 
Sever Mureșian. — Vatra Porni: Mag. 
pharm. Is. Prokopovicl. — Suceava: Cer- 
cavski preot. — Frankfurt: luliu Moisil 
prof. — Verșeț: Dr. Pop, Dr. Andressi, Dr. 
Oltean. — Văleni (România); Dr. Tit Pop.

La orele banchetul festiv s’a finit 
și toți s’au depărtat mulțămițl și încântați. 
Nu sciu, decă încântarea ospeților a fost 
mai mare, decât a comitetului arangiator, 
căci nu pote esista bucuriă mai mare, ca 
cea; când vedl, că munca ta nu a fost în- 
zadar și ignorată.

La 8 ore au început a se aduna os- 
peții în sala de banchet, strafurmată în 
sală de concert, dat de corul reuniunei de 
cântări din Bistrița sub conducerea preș“d. 
Dr. Linu și a d-lui Crausz. La y29 ore sâra 
s’a început concertul, la care a asistat lume 
multă. In fuga oondeiului însemn urmă
torele domnișore: Poroius, Marcuș, Surorile 
Kaiâcsonyi, Sohreiber, Murășan, 0. Pop, 
Elena Domide dm Rodna-vechiă ; Alesan- 
drina Sceopul din Reg. Petri, surorile Fi- 
lipan, Pop, Anca, Nășcuț, Ionașou din Nă- 
săud. Gal din Săcuiesol; Grapini din Rod- 
na-nouă; Neubauer din Ilva-mare; Georgița 
din Ilva-mică; Budurlean, Sohoroa din St- 
Georgiu ; Terente, Chita din Romuli ; 
Gyange din Viseul de sus; Horga din Maier 
etc. etc.

Programul concertului a fost urmă
torul :

1.) „Imn ooasional". 2.) „Hai in horă", 
cor mixt de G. Dima. 3.) „Puișorul", cor 
mixt de I. Gostescu. 4.) „Trecui valea", oor 
mixt de I. Mureșianu. 5.) „Ce faci I6nă?“, 
cor mixt de G. Dima. 6.) „M’ațl mărita", 
cor mixt de G. Popovicl.

Tote punctele programului au fost 
primite cu luugl aplause, cu deosebire punc
tul ultim, care la cererea generală a fost 
repetat.

La 10 6re s’a început balul, tot într’o 
sală a școlei arangiate anume spre acest 
scop cât se pote de frumos.

Frontul școlei era acoperit cu trei 
covore frumâse, țeseturl frumose din Rodna 
de-asupra covorelor atârna încadrat cu brad 
verde portretul iubilarului, și de-asupra 
portretului o frumosă cunună de brad în 
rnijlcc ou inițialele numelui „F. F.“ și „16 
Aug." și în stânga și .în drâpta încadrate in 
câte-o cunună de brad anii „1816 și 1896." 
Jur împrejur în sală se aflau covdră și 
oglindi tote încadrate ou verde, de-asupra 
întregei sale atârnau 5 ghirlande mari, și 

în lumina galbină a lampelor, cărl cădea 
în jur, totul îți părea așa de romantic și 
poetic.

Sala de altmintrelea destul de spa- 
țiâsă s’a arătat prea mică pentru lumea a- 
dunală. „.Cadrilele" și „Romanele" au fost 
juoate tot de câte două colone. Pănă în 
4orl de di a durat „Balul" fârte animat, 
când apoi toți ospeții s’au depărtat mul
țămițl și ducând ou sine suvenirl dulol. 
Din causa timpului nefavorabil, escursiunea 
proiectată nu s’a putut face, spre oea mai 
mare durere a tuturor celor de față, cari 
toți ar fi dorit se cerceteze locurile fru- 
moso din jur.

Așa s'a fi o it serbările dela Rodna ou 
un suoces neașteptat de mare atât mate
rial, cât și moral.

Raportorul.

Effîatița Cehilor.
Estrageru dintr’un articol al re

vistei „Școla Poporului11 din Câmpu
lung scris de directorul Al. Vălescu, 
următdrele:

Unul din mijlocele cele mai puternice, 
cari au asigurat izbânda causei cehe, este 
și HLatița, cuvânt care nouă nu ne spune 
nimic, dâr care are asupra spiritelor slave 
efectul unei conjurațiunl magice.

In 1860, mai mulțl învățători au con
ceput idea de a întemeia o societate pen
tru propagarea culturei cehe.

Intemeiarea de școli naționale de-, 
venea cu atât mai urgentă, cu cât Ger
manii, față de deșteptarea națională a Boe- 
miei, îșl îndoiau silințele de a o înăbuși în 
fașe. Școlile germane căutau să atragă copii 
cehi prin fel de fel de momeli: le dădeau 
hrană, îmbrăcăminte și cărți. Fabricanții 
germani sileau pe lucrători să-și trimetă 
copiii la școlile nemțescl; și apoi mai era 
și obligativitatea care, în lipsă de școli 
naționale, aducea pe copiii cehi pe băncile 
școlilor germane.

Etă de ce idea Matiței — societate 
de învățătură — fu primită cu un entu- 
siasm de nedescris. In primii cinci ani ai 
esistenței sale ea a adunat ca la 2 milione 
de franci și a înființat 36 aziluri de copii, 
23 de școli și 2 licee. In 1895 Matița nu
mără 25,000 de membri.

Ea a devenit adl instituția națională 
de frunte, la care se gândesce, de care 
vorbesce, totă lumea. Cehii chiar siliți a se 
expatria nu o uită și nu înceteză a-șl tri
mite modestele cotisații din America său 
din Australia. Ar fi greu să ne închipuim 
un Ceh, care să nu fi dat nicl-odată ni
mic Matiței.

Totă lumea dă: la botez, la cununie, 
la morte. Când e vre-un meeting popular 
seu o întrunire politică, un concert său un 
spectacol, se găsesce tot-deuna cine-va în
tre asistenți care să umble cu pălăria în 
folosul Matiței.

In restaurantul U. Flecu din Praga, 
în fiă-care sără pe la nouă ore, bătrânul

din jos al palatului un ofițer tînăr și sprin
ten, cu nisce mustăciore subțiri și cu oche
lari albaștri pe nas; ele se îndreptă îndată 
spre stradele principale, se amestecă în 
mulțimea, care se preumbla și mergea cu 
dânșii tot înainte pănă ce dete de-o stradă 
laterală, unde nu departe de colț vădu îna
intea unei capele o trăsură elegantă; se 
apropiă de densa și află ca vre-o 3—4 pe,r- 
sone, cari păreau a aștepta, pe cine-va.

Ofițerul se puse înaintea celui mai de 
aprope de densul, într’o posfțiune ca și 
când ar gândi la ceva cu mâna pe frunte 
și apoi întrebă:

— „Signor, nu scițl unde se află lu- 
poica cu puii săi?"

— „La durerosa întrebare, avem trist 
răspuns, Signore! Se dice, că lupoica geme 
încă sub ghiarele hienelor, cari mereu îi 
sug sângele și măduva er puii ei stau în- 
lănțuițl la piciorele străinului vânător! — 
VoițI să vedeți cuibul ei părăsit?"

— „Da, a-șl voi să-l văd și eu decă 
e posibil".

—■ „Atunci poftim, urcați-vă în tră
sura acesta.

Tînărul ofițer făcu ce-i spuse străinul, 
se sui în trăsură și acesta îndată se puse 
în mișcare. Trăsura era bine închisă din 
tote părțile, o lampă îșl vărsa lumina sa 
prin sticla roșiă înlăîntrul, trăsurei, îmbră
cată totă în catifea roșiă. Pe una din la
turile ei se vedea un tablou, care repre- 
senta legenda istorică „Romul și Remu, su
gând la o lupoică".

Trăsura mergea tot repede. Nimeni 
nu se interesa, nimeni nu întreba, ■ ce va 
să cjicâ acestă trăsură misteriosă. Poporul 
roman era deja obicinuit cu aventurile dig- 
nitarilor papali și cu pasiunile lor estra- 
vangate, și scia, că nici ar fi bine a se in
teresa și a se amesteca în secretele lor. 
După o călătoriă de o jumătate de o oră, 
trăsura stete pe loc și îndată se și deschise 
ușa trăsurii. Ofițerul se cobora jos și se 
vădii într’o curte bine îngrădită, er înain
tea lui se presentâ străinul conducător și 
întindându-i o batistă roșiă, îi dlse:

— „Acuma vă rog, signore, să vă le
gați ochii cu acestă batistă, mulțumindu- 
mă cu parolu D-vostră de onore, că-o veți 
lega așa, încât să nu vedeți nimica, cât 

timp veți ave batista pe ochi; aveți încre
dere în mine, precum mă încred și eu în 
D-yostre".

— „Etă, că nu mai văd nimica, pa
rola mea!"

— „Vă mulțămesc. Și acuma vă rog, 
dațiml mâna și urmați după mine".

Se puseră în mișcare. Ofițerul, nevă- 
dend nimica, trebuia să se supuie la voia 
conducătorului său. Atât numai simția la 
început, că merge pe-o cale dreptă, er în 
urmă că se suia, pănă ce conducătorul stete 
un moment pe loc și-i dise:

— „Mă rog, acuma, să v’aplecațl pu
țin, ca să nu dațl cu capul de grindl!.... 
Așa, acuma puteți erășl să vă îndreptați!.. 
Băgați de semă: acuma avem să coborîm 
o scară de 18 trepte: una, două, trei și 
așa mai departe merseră cât merseră, când 
etă că în depărtare se aude un sgomot, ca 
și când ar cădea un torent grandios dintr’o 
înălțime însemnată, și cu cât mergeau mai 
adânc, cu atât mai tare se auclia sgomotul.

— „Dumnezeule, unde mă aflu eu?" 
întreba tînărul ofițer.

— „Vă aflațl tot alăturea cu un amic, 

„Mai înatâiO. patria, apoi amorul! Acela, 
care va arăta mai mare amor, pentru pa
triă, acela va ave stima și inima mea. 
Pănă nu voiîî vede iubita mea patriă unită, 
mare și respectată, pănă ce Roma nu va 
ocupa ârășl locul ce ’i se cuvine în Italia 
modernă, pănă atunci nu pote fi vorba de 
amor !“...

Și acum să revenim la serile plăcute, 
despre cari vorbisem la începutul poves- 
tei nostre. Poporul roman se plimba pe 
strade și pe piețe, și gusta aerul dulce și 
răcoros al unei seri line și plăcute. Cerul 
era senin și luna se ridica în totă strălu
cirea ei dinspre munții Apeninilor.

Pe balconul palatului Delmonte se 
vedea bătrânul conte cu fiica sa, privind 
la spectacolul, ce se desfășura la picidrele 
lor, turnul bisericei din apropiere anunța 
orele 9, conversațiunea se părea a slăbi 
mereu, căci contesa se sculă de pe fotoliul 
pe care șezuse, și apropiându-se de tatăl 
ei, îl sărută pe fruntea lui senină și cu un 
dulce surîs pofțindu-i „felice notte" se 
depărtă de pe balcon...

Curând după aceea eși prin portalul 
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cismar Bilec îșl Iasă grav berea și umblă 
ou o farfurie printre cliențl să cerșescă pen
tru Matița. Totă lumea cunosce deja de 10 
ani acâstă manie a bătrânului și tdtă lu
mea dă cât pote. Ei bine, Bilec a adunat 
în modul ăsta pentru Matița suma rotundă 
de 30,000 franci.

Aprope toți autorii și editorii cehi 
■oferă câte-va esemplare în folosul societă
ții. Matița se servesce apoi de fel de fel 
de mijloce ingeniose pentru a-șl mări fon
durile. Vinde hărtiă de scrisori, plicuri, ti
păresc© cărți de visită cu emblema sa. In 
totă țâra sunt distribuite aparate autono- 
mice, carl vend chibrituri în folosul ei. 
Organisâză teatre, concerte, conferințe, ba
luri mascate, escursiunî etc. etc.

Matița a descurajat pe Nemți. Der 
■deutsche Schulverein (Uniunea școlară ger
mană) a declarat în raportul publicat în 
1894, că de acum înainte orl-ce luptă cu 
Cehii pe terenul școlei, e cu neputință.

Esemplul Boemiei a început a fi imi
tat și de alte naționalități ale Austriei. In 
Galiția s’a înființat Matița polonă, care în 
trei ani a adunat 80 de mii fiorini și a în
temeiat o sumă de școli pentru a combate 
germanisarea Silesiei și a Galiției apusene.

Și la noi dre de ce n’ar prinde rădă
cini ideia înființărei unei societăți la care 
să contribue tote clasele cum fac Cehii cu 
Matița lor pentru ajutarea poporului de 
jos, a școlelor populare, a înființărei de bi
blioteci la sate, de sale de lectură, de a se 
plăti conferențiari pentru răspândirea dife
ritelor cunoscințe folositore poporului? Cum 
adecă numai noi Românii să fim străini cu 
desăvârșire de sentimentul conservărei și 
înălțărei neamului prin cultura poporului 
de jos? Cei cari citesc acestea și îșl dă 
■sema de importanța lor se vor gândi la 
chipul cum ideia s’ar putea întrupa în fapt.

O supun cetitorilor noștri învățători 
și săteni, pentru-că și ideia înființărei Ma- 
tiței în Boemia a pornit tot dela învăță
tori. înființarea unei societăți generale de 
ajutor a culturei poporului ar deveni fapt 
mai lesne atunci, când s’ar înființa cercu
rile învățătorescl, cari ar servi de îndemn 
tuturor Românilor de inimă din cuprinsul 
cercului lor, și cum deja suntem anunțați, 
-că câte-va cercuri esistă, dr altele s’au 
constituit, ne dă speranță, că tote ideile 
sănătose și de folos poporului îșl vor găsi 
aci sprijin.

b eSespărțsre.
Cohalm, 19 Aug. n. 1896.

Onorată Redacfiune! In decurs de 22 
ani, comuna nostră biserieâscă greco-cato- 
lică din Cohalm a avut ca preot pe d-1 
Clemente Raicu, un adevărat părinte sufle
tesc. Tote trebile nostre bisericescl, școlas- 
tice și sociale mergeau forte bine, așa în
cât eram respectați și de celelalte nemuri 
cu cari trăim, căci am sciut să fim una în 
tote afacerile nostre și, mulțămită povățui- 
rei d-lui Clemente Raicu și d-lui protopop 

Niculae D. Mircea, pe noi nu ne-a despărțit 
cestiunea de religiune, ci am trăit frățesce 
în tot-dăuna. Conlocuitorii sași ne stimâză 
și țin sămă de noi Românii, căci văd, că 
noi suntem conscii de chiămarea nostră, 
încătrău ne vom arunca sabia acolo vom 
învinge.

Der o schimbare mare s’a produs în 
mijlocul nostru, am perdut pe unul din 
conducătorii noștri, căci Venorabilul Con- 
sistoriu din Blașiu aprețiând meritele d-lui 
Clemente Raicu, l’a ridicat la rangul de 
protopop al tractului Fărăgăului și paroch 
în Teaca. Dela numirea D-sale ca proto
pop pănă la timpul despărțirei o mare jale 
se putea ceti de pe fețele tuturor, nu nu
mai ale Românilor de ambele confesiuni, 
ci chiar și ale altor nemuri de aci din Co
halm, căci și ei constatau împreună cu noi, 
că am pierdut un om harnic din mijlocul 
nostru.

Tote acestea s’au manifestat mai bine 
Duminecă în 16 Aug. n. c. diua de despăr
țire. De dimineța se vedea o mișcare în
tre Români, cari încă din dori i-au ridicat 
un arc de triumf cu inscripția „Vă poftim 
călătoria fericită de a nostră iubire însoțită1*.

■care cu ajutorul bunului Dumnedeu vă va 
conduce la limanul dorit, aveți încredere, 
vă rog, și fiți liniștit11.

— „Bine, der ce sgomot înspăimân
tător se aude acolo!11

— „E bătrânul Tibru, care străbătând 
albia sa, îșl varsă o parte din apele sale 
dintr’o înălțime de vre-o 10 metri în albia 
sa suterană!.... Etă-ne, am ajuns! acuma 
vă rog, să fiți cu multă băgare de sâmă, 
•căci avem să trecem peste apele Tibrului 
și nu avem alta puncte, decât un simplu 
lemn cioplit în patru dungi!! Așa-ddr nu
mai pași siguri, căci eu vă voiu conduce; 
n’avețl frică!... Așa, unul, doi pași lângă 
pași.... așa încet! încă trei pași și.... etă-ne 
scăpațl!... Acuma o luăm la stânga, tot pe 
lângă malul drept al Tibrului suteran!.... 
Pănă aci! apoi mai avem să numărăm 35 
de trepte pe scară în sus!... Așa, de aci 
înainte mergem tot drept!... și etă-ne la 
țintă!... Intrară într’o cameră.

— „Unde, mă aflu?u întrebâ erășl 
ofițerul.

— „Vă aflațl, signore, în camera pre- 
parativă pentru primirea D-vostră în socie-

Plecarea era ficsată la oi a 4 p m. 
In diua acesta ne-am învrednicit a asculta 
mai pe urmă s. liturgiă oficiată de Reve- 
renția Sa și ascultată de întreg poporul 
gr. cat. Un lucru tainic se petrecea în su
fletul fiă-căruia, lacrăml curgeau pe fețele 
tuturor, atât tineri, cât și bătrâni; aprope 
nu este om, care să nu fi mers a-șl lua 
adio dela vrednicul părinte.

In fine a sosit timpul despărțirei. Re- 
verenția Sa, suindu-se în trăsură cu familia 
sa, a fost înoungiurat de o mulțime de po
por, cătră care adresă o vorbire de rămas 
bun, începând cu cuvintele: „Uniți-tă în 
cuget, uniți-vă în simțiri* , îndemnându-ne 
și acuma, ca tot-dăuna, să fim una, căci 
atunci vom fi tari, nimeni nu va străbate 
rândurile nostre. La cuvintele acestea, atât 
de pătrundătore, ce storceau lacrimi din 
ochii poporului, a răspuns Reverenția Sa 
d-1 protopop Niculee D. Mircea, accentuând 
însemnătatea preoțimei la totă omenimea 
în genere și în specie la noi, la Români, 
dicând „că biserica este unicul radim și scut 
al Românului, singura lui mângâiere și mo
mente triste sunt acelea, când un păstor 
sufletesc se desparte de poporul său, pe 
care atâta l’a iubit, așa de mult a lucrat 
pentru el.

In sunetul clopotelor și în frunte cu o 
mulțime de călăreți tot cu stegurl și eșarpe 
tricolore, se pune în mișcare convoiul, mer
gând înaintea trăsurilor musica din loc, 
cântând imnul național, însoțit de întreg 
poporul pănă la marginea comunei. Aci în
treg poporul, în strigăte de „să trăescău 
ridicându-șl pălăriile îi mai dice un adio. 
Un număr mare de trăsuri cu o mulțime de 
popor a ținut de datorință a însoți tră
sura sărbătoritului pănă la gară, între aces
tea era și trăsura Reverenției sale D-lui 

tatea Italiei june. . . înainte de tote ier- 
tațl-ml să vă desleg sabia, si să-o pun pe 
mesă. . . Așa ! acuma poftim ședl aci! . . . 
Așa! și acuma o se vă las un moment sin
gur, spre a vă gândi încă odată bine asu
pra pasului întreprins, de-a întră în socie
tatea nostră! După ce void fi eșit din ca
meră, vi-e iertat a lua legătura de pe ochi 
și decă cum-va aveți dorința a fi condus 
îndărăt, apoi n’avețl, decât a întrebuința 
clopotul, ce se află pe masă, și eu îndată 
mă void afla aici.... Vă recomand încă-odată 
gândiți-vă serios, signor, în interesul Vostru 
și al nostru!... Vă las deră în pace, signore !“ 

îndată după depărtarea conducătorului 
îșl luâ ofițerul legătura dela ochi și... se 
înfiora de ceea ce vădii.... Lucrurile cele 
dintâiu, pe cari îi cădu privirea, erau așe- 
date p’o masă: insignele morții, osămintele 
unui cadavru omenesc: capul scrîșnind, 
dinții săi albi și privind spre densul prin 
găurile ochilor, ca și când ar dice: „VedI 
ce sunt; acesta o să fii și tu!“.... Din jos 
de cap steteau încrucișate osele a două 
fluere de picidre, er d’asupra capului pe 
păretele negru se cetea inscripțiunea: „Tote 

protopop Nicolae D. Mircea cu întrega fa- 
miliă asemenea și alte trăsuri a altor pre
oți respectabili din jur, cart au sciut a-șl 
manifesta datorința de colegialitate pănă 
la ora din urmă.

După o călătoria de */ 2 dră, ne vedem 
ajunși la gara Homorod, unde ne aștepta 
drășl o parte din poporenl cu o pdrtă de 
triumf, aci ne-am întrunit în restaurant, 
luând loc la mese. S’au ridicat mai multe 
toaste în sănătatea sărbătoritului și a în- 
tregei familii, poftindu-i călătorie fericită. 
După o psusă de 1 oră, trăsurile ’șl i-au 
sborul cătră casă. O parte din amicii Re
verenției sale a rămas pănă la sosirea tre
nului la 8 dre, însoțindu-1 pănă în „ cupeu “ 
unde numai la avisul de plecare a trebuit 
să se despartă, dr trenul punendu-se în 
mișcare a dus pre sărbătoritul în alte ți
nuturi.

Dee Dumnedeu tot astfel de condu
cători poporului românesc!

Un popordn.

Mulțămită publică.

Din incidentul iubileului meu de 80 
ani am primit o mulțime de felicitări dela 
frații mei români din tdte părțile.

Neputend mulțămi fiă-căruia în par
ticular, îmi iau voii am! esprima p<> ac-estă 
cale cea mai adenoă mulțămită și recunos- 
oință tuturor amicilor, eunoscuțiior și bine
voitorilor mei pentru plăcuta aducere a- 
minte și pentru dragostea frățdscă, ce mi-au 
arătat, parte prin depeșe telegrafioa și 
parte prin sorisorl, rugând pe Atotputer
nicul Dumnecjeu să-le dăruids: ă, la toți ani 
tu uiți și fericiți.

Rodna-vcchiă, 20 August 1896.
Florian Porcius.

Rescdila dân Creta.
Deputății creștini din Creta predeteră 

dilele trecute guvernorului general al in
sulei o adresă, în care sunt cuprinse plân
gerile lor în contra dominațiunei turcescl. 
Conținutul acelei adrese, dela care mai 
multe copii s’au trimis și representanților 
puterilor europene, este următorul:

Deputății accentueză, că lor are a li 
se mulțămi, că populațiunea creștină s’a 
abținut pănă acum de a comite acte de 
răsbunare și violări de lege. Ei înșiră tote 
acele cașuri în cari creștinii nu numai că 
n’au atacat familiile mahomedane, cari mer
geau spre țărmuri, ci le-au ajutat chiar 
să-și transporte efectele. Acdstă stare nu 
mai pote dăinui. Administrația e aprope 
în descompunere; cea mai mare parte a 
insulei se află în plină anarhie. Trupele re
gulate comit atrocități și incendiâză loca
litățile creștinilor; afară de aceea bande 
de tâlhari musulmani nimicesc satele creș
tine, ucid copii și femei.

In Retimno multe comune au fost 
devastate, tot asemenea și în provinciile 
Kissamo, Selino, Kanurio etc. Făptuitorii 

în lume sunt trecătore, numai virtutea e ne- 
muritore!*  Voind se-șl depărteze privirile 
dela nisce obiecte atât de groznice, se uita 
la drepta, se uita la stânga, însă în fiă-care 
colț îi stetea înainte câte-un schelet întreg 
de om, cart ’i se arătară în totă goliciunea 
lor! Căutând mai departe, afla, că camera 
era negru văpsită, dr o lampă roșiă îșl 
vărsa magica sa lumină asupra obiectelor 
observate pănă aci; apoi mai ceti inscrip- 
țiunile de pe păreți: „Adevărul în fine tot 
învinge*.  — -T'ine minte de bine și de rău!*  
— „Să sci să taci*.  — „Tirănia numai prin 
slăbiciunea nostră se susține !*  — „ Voesce și 
văi fi!*  — „Aspirațiunile nobile sunt mărgă- 
ritarile caracterului omenesc!*  ș. a. Privind 
astfel și în drepta și în stânga pusese pe 
nesciute manile pe bancă, pe care ședea, 
der de-odată trăsări, ca și când l’ar fi muș
cat o viperă, și privi cu ochii săi mari 
spre sicriul ordinar, compus din nisce scân
duri de tot simple și nevăpsite, pe cari 
șecjuse; der numai un moment îl predomni 
simțul de înfiorare, căci îndată îșl reveni 
în fire și se lăsă er pe acel sicriu.

(Va urma). 

sunt ocrotiți de autoritățile civile și mili
tare. Locuitorii creștini sunt cuprinși de o 
panică, de nedescris. O mulțime de familii 
creștine au emigrat, celelalte așțeptă nu
mai concesiunea guvernului pentru ca să 
părăsdscă insula.

Mișcarea în provincii este următorea: 
Creștinii sus la munte, Mahomedanii în jos 
spre costă, în cetăți întărite. Ort ce lucrare 
stagneză și recolta este periclitată. Scirile, 
că creștinii ar fi comis atrocități sunt lip
site de temeiu. La sfîrșit deputății creștini 
se rogă pentru ultima oră de guvernul tur
cesc, să pună capăt terorismului de pe 
insulă.

*
Raportul cfiarului „Nene Freie Presse*  

din Viena confirmă plângerile deputaților 
creștini. In adevăr, dice el, este înfiorător 
tabloul pustiirei țării, căci întrece tot ce 
s’a întâmplat pănă acum. Abdulah-pașa este 
de vină la tote acestea, căci pe unde călca 
el nu mai crescea ierbă. Kissamo, un dis
trict mai înainte înfloritor, acum, după tre
cerea trupelor turcescl printrensul, este o 
pustiă imensă. In fiă-care di se întâmplă 
masacre de creștini. Numai înaintea Can- 
diei stau 10,000 de mohamedanl, cari cer 
să între în oraș. Decă vor fi primiți toți, 
atunci creștinii trebue să iasă afară din oraș. 
Guvernatorul Candiei — o creatură a lui 
Abdulah-pașa — a introdus în oraș 300 de 
familii mahomedane.

Scopul mohamedanilor este de a orga- 
nisa jafuri și tâlhării. Ei ard sate, nimicesc 
recolta, taie pomii roditori, profeneză bise
rici, batjocuresc iconele sfinților, scot morții 
din mormintele lor. Nota caracteristică este 
desfășurareă fanatismului mohamedan, — 
o luptă pănă la exterminare. Va fi forte 
greu să se mai ajungă la o înțelegere pacl- 
nică între aceste două popore. Nu vor putea 
fi biruitori, și nici nu trebue să fia în Creta, 
cei 70,000 mohamedanl asupra celor 200,000 
creștini și acesta în numele civilisațiunei 
și al umanității.

Acum se începe recolta. Măslinii sunt 
încărcațl cu fructe bogate și reedita lor 
ar fi un balsam alinător al durerilor creș
tinilor, provocate de acest răsboiu nemilos. 
Decă situațiunea acesta ar mai dura numai 
două luni, atunci recolta e nimicită și țera 
va fi bântuită de o fomete egiptiană.

In cestia adunării generale a învățătorilor 
români gr. or. din districtul Brașovului, 

ce se va ține in Poiana-Sărată la 25, 
26 și 27 August a. c. v.

Scumpi colegi!
Am asoultat nisce’ șopte tainioe între 

unii — pesimiști —, că adunarea generală 
a nostră, în Poiana’Sărată, n'are Bă fîă tare 
cercetată.

Dați-ml voie, scumpi colegi, Bă vă în
treb : Când ați lipsit vre-odată dela dato
rie? — Eu seiu că nicl-odată! Și dre nu 
veți răspunde tot așa și acum datoriei — 
zeiței, căreia cu toții să neînohinăm? Da! 
E răspunsul vostru! Și eu nu-1 trag la în
doială !

Vă salut trățesoe, <ji<Andu-vă la reve
dere în Poiana-Sărată.

Al vostru tot-deuna stimător și iu
bitor

I. Dariu.

Internat pentru fetițe în Brașov. 

Insciințare.
„Reuniunea femeilor române din Bra

șov11, a înființat, după cum se scie, un in
ternat, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl în menajul 
casei, precum in diferite lucruri de mână, 
ce cad în sfera unei bune econome.

Reuniunea întreține și subvenționdză 
acest Internat cu o sumă considerabilă, nu
mai ca să potă primi fetițe cu taxa cât se 
pote de scăcjută.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și vest
minte ; d) a cultiva legumi și e) reguli 
hygienice.
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Pentru completarea cunoscințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o școlă de 
repetiția prevădută în legile statului pen
tru copile dela 12—15 ani.

In acâstă școlă se va propune : Limba 
română în 2 cursuri â 2 ore pe săptămână; 
Limba maghiară în 2 cursuri â 2 ore pe 
săptămână; Limba germană în 2 cursuri 
â 2 ore pe săptămână; Aritmetica în 2 
cursuri â 2 6re pe săptămână; Istoria și 
geografia în 2 cursuri â 2 ore pe săptă
mână ; Istoria naturală și fisica în 2 curs, 
â 1 oră pe săptămână; Religia în 2 curs,
â 1 oră pe săptămână; Desemnul în 1 curs
â 1 oră pe săptămână; Scrierea în 1 curs
â 1 oră pe săptămână; Cântări în 1 curs
â 1 oră pe săptămână ; Gimnastica în 1 curs 
â 1 oră pe săptămână.

In acest „Internat44 se primesc fetițe 
române, cari vor fi ebsolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani.

De-orece prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiune! numărul orelor s’a îmulțit 
în mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune 
taxa de 14 fi. pe lună, plătită anticipativ. 
Fetițe orfane și sărace pot fi primite gra
tuit în „Internat14. Fetițe din fifrașov, cari 
vor Yoi să petrecă numai peste di în „In
ternat44, plătesc pentru tdtă instrucțiunea 
și pentril prând și ojină câte 10 fi. pe lună. 
De-orece numărul elevelor, atât al celor cu 
plată, cât și al bursierilor este restrîns, de 
aceea, se învită părinții și tutorii a se in
sinua, respective a înainta petițiunile în
zestrate cu testimoniu de paupertate și cu 
actul de botez la subscrisa președintă pană 
în 20 August st. v. Primirea elevelor în 
„Internat14 se va face dela 25 August în
colo. La primire are să aducă fiă-care elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutul pe pat. In legătură CU acest 
„Internat14, Reuniunea în anii trecuțl a în
ființat și un „Orfe.inat*  pentru fetițe or
fane și s race dela 6 — 12 ani; aceste fe
tițe primesc întreținerea completă pe spe
sele reuniunei și sunt obligate a cerceta 
școle române gr. or. din loc.

Ce serbătore e țigane !

— Ia du-te mă țigane de întrebă pe 
popa ce sărbătore e mâne!...

Și țiganul ajungând la popa îi cjise:
— Părinte! m’a trimis boerul să-mi 

spui sfinția ta, ce sărbătore e mâne?
— Ce sărbătore să fiă, țigane. Iacă, 

sfântul loan teologu — gură de aur !
Țiganul pleca să ducă răspunsul boe- 

rului, der pe drum a uitat ce ’i-a spus 
popa:

— Ce a dis că e mâne! țigane?
— (Țiganul încurcat și scărpinându-se

în cap) Apoi de boerule... ce să Zică, .... a
Zis că e.... Ion ăla.... schilodu dâr... nu 
sciu bine cu ciocu de fier a dis că e, ori. 
de.. aramă !!

*
I. u I e n. u a !

Danciu plecase cu Dănciucu la gîrlă 
să se scalde. Cum au ajuns, Dănciucu se 
și repeal în apă cu luleaua lu tatsu ’n 
gură.

Fiind apa mare, Dănciucu începu a 
răcni din apă:

-• Sări teteo, sări, că mă ’nec!
Cum auZi Danciu, începu să răcnăscă 

de pe mal la el.
— Haruncă luleaua plesni-ți-ar hierea 1 

haruncă luleaua, nu te îneca cu ea!!!
*

Țiganu și curcanu.

Un țigan și cu fiu-so treceau într’o 
Zi pe lângă curtea boerului din sat.

Dănciucu, văZend un curcan pe gard, 
Zise cătră tată-so:

— Mei teteo !
— Ce mă!
— VeZl tu hăl curcan de pe gard?
- Ve<4!
— Ce Zid; să-1 iau, ori să-l las ?
— De taică, ce să Zio: nici nu-1 lua, 

dâr nici nu-1 lăsa — eu din el n’oiii mânca, 
că-i păcat să mânânc lucru de furat.

Dâr... ial și partea mea s’o dai p& 
pesce.

Ospele ne ’nvitat.

Un țiagn auZind, că nașul lui ar& 
astă-seră cumetriă, pleca și el la acestă- 
petrecere, fără însă a fi poftit.

Cum îl văZu nașu, nici nu se uita 
pe el, ci-șl vedea de petrecere cu ceilalți 
conmesenl. Țiganul, dâcă văZu și văZu, că 
nu-1 poftesce nimeni la masă, se așeZ& în- 
tr’un colț și începu a fuma din lulea pănă 
la Z^ă, când plecară toți ospeții pe la ca
sele lor. A doua Zi unul din cei cari au

Petițiunile pentru primire sunt a se 
adresa până în 20 August st. v.

Informațiuni mai de aprope se pot 
primi dela președinta reuniunii și dela ac- 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. prof. gimn. și actuarul

reuniunei.

Botele pasărilor domestice.

Paserile domestice dela casa 
gospodarului sunt adese-orî bântuite 
de două băle fdrte grave, și anume: 
colera și difterita. Aceste bble fiind 
de natură fdrte molipsitdre, produc 
pagube însemnate în unii ani, prin
tre paseiile de curte.

Colera paserilor este cunoscută 
de mult timp în lume, și altă-dată 
se credea de popdre, că e bdla a- 
semănetore cu colera și cu tifosul dela 
omeni, de unde i-s’a dat numirea 
de: colera găinilor și tifosul găinilor.

Se 4lce> ca colera paserilor a 
fost vec|ută întâia dată în Lombardia 
la 1789 și în Indii la 1817; ef pe 
la începutul anului 1825 s’a ivit și în 
Francia, unde a produs mari pa
gube în anii 1830, 1850 și mai cu 
semă în 1860. Tot cam prin anul 
1830, boia se întinse în Austria, Boe- 
mia și Rusia; apoi de atunci încdce 
s’a vădat că s’a întins successiv în 
tdte părțile din Europa.

Sătenii, când simt că a început 
mortalitatea în paserile lor de curte, 
încep a alerga cu ele la târguri 
pentru a le vinde; der multe din 
ele mor pe drum și astfel vedem 
adese-ori pe marginea drumurilor și 
prin șanțurile șoselelor, care duc la 
vre-un oraș seu târgușor, mulțimi 
de pasări morte aruncate. Prin sate 
tdte șanțurile, gardurile și grădinile 

sunt pline de găini mdrte și arun
cate fără se fiă îngropate.

Bdla este pricinuită de un mi
crob (animalcul), care se găsesce în 
natură, și care se Introduce cu nu- 
trementul și cu apa în stomacul pa
serilor, de unde trece în sânge și se 
îmulțesce, dând nascere bălei în 
cestiune.

Este de ajuns ca o singură 
găină se se îmbolnăvescă,. apoi dela 
acesta se întinde bdla la tote din 
curte, și trece și în vecinătate și 
mai departe chiar: Molipsirea se 
face în urmă succesiv, mâncând pa
sările sănetdse nutrimente, seu bând 
apă, atinse de escrementele căcjute 
dela paserea bolnavă, seu că bolna
vele posede răni pe corp (pe crăstă, 
bărbieș picidre, etc.) din care se 
scurge sânge, etc., pe care’l mâncă 
pasările sănetose, seu că, — ceia-ce 
se vede fdrte des la sate — prima 
pasăre mortă de coleră fiind arun
cată pe câmp, cadavrul este sfâșiat 
de râmătorl, câni, etc. și ajunge ca 
și paserile sănetdse se mănânce din 
acel cadavru.

Colera paserilor mai pdte fi 
adusă între paserile din curtea unui 
gospodar și prin pasări, pe care le 
ar cumpăra din altă parte, fără să 
scie că sunt atinse de bălă; seu că 
pasările bolnave din curtea vecinu
lui trec alături, seu trec cele sănă- 
tdae la cele bolnave.

Adesea-ori porumbii sunt cei 
care transpdrtă bdla (molima) din- 
tr’o localitate seu dintr’o curte jn- 
tr’alta, fiă bdla ivită deja cât de de
parte: ei, prin voiajurile ce fac în 
diferite direcții și localități, dau peste 
molină și se molipsesc, se bolnăvesc 
și astfel aduc colera în porumbărie 
între celelalte paseri din curtea gos
podarului. Etă ddr și esplicația fap
tului, că adeseori se vede bdla în
cepând mai întâiu între porumbeii 
din curte când cine-va ’i are, și apoi 
începe și între celelalte paseri.

Se susține mult de unii obser
vatori, că bdla pdte fi transmisă și 
cu ouăle dela pasările bolnave de 
coleră, adecă: microbii colerei se 
introduc în ou; când oul este în pa
serea bolnavă și cu transportarea 
unor asemenea ouă se transpdrtă și 
molima, astfel că cine-va aruncând 
cdja dela un asemenea ou în curte 
la gunoiu aruncă cu ea și molima, 
pe care o găsesc acolo pasările din 
curte - și se Bcie cu câtă plăcere 
unele rațe și unele găini consumă 
aceste coji de ouă. Odată paserile 
molipsite, bdla începe fdrte repede, 
așa că unele găini, gâsce, curci, 
rațe etc. cad morte fără să fi bolit 
de Ioc.

Une-orI însă bdla durâză câte-va 
ore, der cele mai adese-orj dureză 
dela 1—3 4^e> ?i acest cas să
pdte vedea la bolnave semnele ur- 
mătdre:

Bolnavele înceteză de a mânca, 
se răsnesc (deosebesc) de paserile 
sănătose; sunt triste, slabe, fără vi- 
gdre; penele sunt sburlite, aripile 
lăsate în jos gușa întinsă, gâtul în
cordat, căldura corpului mărită; la 
unele bolnave se vede scurgendu-se 
din gură un fel de bale spumosa și 
chiar un fel de vărsături din ali
mentele, ce are în gușă; după aceste 
semne nu târ4iu începe și o diarhee 
însemnată, și escrementele la înce
put sunt păstdse, albe gălbui, mai 
târ4iu devin mucdse, apoi ajung a 
fi serdse, (subțiri de tot), de coldre 
verde și cu un miros fdrte greu 
(foetoide), când se și vede înapoiul 
bolnavei penele fdrte murdărite de 
acele escremente. Bolnavele au mare 
sete și răsuflarea lor este fdrte grea; 
în același timp se aude un Bgomot 
piuitor, distractiv chiar uneori; în
cetul cu încetnl acesta devine roșie, 
închisa albastrue; slăbiciunea se mă- 

resce, bolnavele se clatină, cad și se 
sforțăză a-ae ridica, în care cas unele 
reușesc a se scula, der cad din nou 
repede.

Proprietarul paserilor trebue se 
aibă grijă ca, îndată ce aude că 
unde-va în apropiere s’a ivit morta
litatea în paserile de curte, să cu
rețe bine cotețul pasărilor sale și 
se’l stropăscă cu o soluție de acid- 
fenic pur, calculat 5 grame acid fe- 
nic la 100 grame apă; se apere ca 
paserile să nu vină în contact cu 
pasări dela vecini și nici se între 
vre-o pasăie dela vecini în curtea 
sa, dedre-ce aceea, fiind atinsă de 
bdlă, pdte lăsa molima în curte cu 
escrementele ce ar depune; se dea 
la pasări apă curată de beut, pe 
care să o reînoescă 2—3 ori pe 4h 
și să nu aibă paserile alta apă de 
beut; seu să prepare o soluție com
pusă din 5 grame calaican la un ki
logram apă curată, pe care se o 
pună la 4isposiția pasărilor, ca se 
bea dimineța mai întâi din ea, după 
ce mănâncă grăunțele, și apoi să 
pdtă trece și la apa curată propriă 
de beut.

(„Revista Poporului*.)

lume.
Etatea femeilor. V a s i 1 e : „Frate 

Idne, cu cât e mai bătrână soru-ta, 
decât tine?“

— Ion: „Aceea n’o sciu; sciu 
însă atâta, că odată ea era de 25 
de ani, mai târcjiu de 20, și acum 
cred, că va fi de 18 ani. Acuși vom 
fi gemeni".

*
Au! Griinberger: „Pentru 

tine Rebecca mă duc prin foc, prin 
apă! Mai mult, îți jur, că pentru tine 
și bancrotez, decă voesci!"

POVEȚE.

Contra opărelii. Se întâmplă fdrte 
des persdnelor ocupate cu bucătăria 
ca să se opărescă cu vaporii seu cu 
apă fierbinte, și apoi ele suferă cu 
atât mai mult că n’au nimic la în
demână ca să-și potolescă durerea. 
Iată un mijloc fdrte simplu prin 
care durerea opărelei se potolesce 
inmediat cu desăvârșire. Se sparge 
repede un ou și se unge partea o- 
părită cu albușul lui. Albuminul se 
congoleză (închiagă imediat) și aco
pere rana cu un fel de lac. Cinci 
seu șese straturi de acestă subtanță 
sunt de ajuns pentru a isola par
tea opărită cu desăvârșire de con
tactul aerului și pentru a da o vin
decare perfectă.

*
Vindecarea unghiilor crescute în 

carne. — Cu o pilă fină, piliți su
prafața unghiei bolnave dela rădă
cină pănă la extremitatea ei, apro- 
piindu-vă de marginile unghiei nu
mai atât cât lasă marginile cărndse. 
Continuați operațiunea pănă ce un
ghia a fost destul de subțiată ca să 
cedeze la presiunea rnânei. Trebue 
însă să vă pă4ițl ca să nu o găuriți. 
E mai bine să nu-o subțiațl mai 
mult decât trebuesce.

*
Colorarea ferului. Iată două me- 

tdde pentru a colora ferul: Se face 
un amestec dintr’o soluție de 140 
grame de hyposulfis de soda într’un 
litru de apă și într’o soluție de 35 
grame de acetat înti’un litru de apă 
se încăl4esce amestecul acesta pănă 
la evoluțiune și se întinge în ea bu
cata de fer care capătă atunci o 
coldre albastră asemenea cu aceea 
ce se obține prin călire. Decă se 
cufundă obiectele de fer seu de 
fontă în pucidBă topită, amestecată 
cu puțin său, se formeză un strat 

negru de sulfură de fer care est©' 
susceptibil la un lustru său poleitură- 
fdrte frumdsă.

*

Leac în contra asudării piciorelor. 
Mulți dmeni se plâng, că li-se asudă 
mânile său picidrele; îi povățuim să 
ia 50 grame de sare de borax și 
acid salicil, 2 grame de acid boric 
și câte 50 grame de glicerină și al
cool; să frece mânile și piciorele 
săra în mai multe rânduri cu leacul 
prepatat din aceste substanțe, și va 
înceta asudela.

*
Scoterea petelor de păcură și de 

grăsime. Petele de păcură de pe ori 
ce fel de țesături și de ori-ce co
ldre ar fi, se pot scdte prin frecare 
cu gălbinuș de ou; după acesta se 
spală bine cu apă caldă și petele 
se curăță de tot. Ei1 petele de gră
sime se mai pot scdte de pe hai
nele de dimie, seu de postav și prin 
ajutorul substanței numita magne- 
sie. Mai întâii! se mdie postavul în 
apă și apoi se iau bucăți mici de 
magnesie, se mdie în apă și după 
aceea se frecă bine; pe urmă se 
lasă să se usuce, și apoi se scutură 
praful de magnesie cu o periă, 
ast-fel haina rămâne curată de ori
ce pată.

Din traista cu minciunile.



petrecut la nașu, se întelnesce cu el și-l 
întrebă:

— Cum ai petrecut aseră la nașu, 
țigane ?

— Cum să petrec, bine! Nașu bea 
oca de vin, eu beam o lulea de tutun 1 
Nașu bea oca de vin, eu beam o lulea de 
tutun! Și așa am petrecut bine pănă la 
diua cu toți!!!

*
Tu uii-I sporiiș, tu mii sorbiși.

Un țigan de unde pănă unde căpă
tase și el o dlă de lapte dulce. Punendu-1 
la foc, care era prea mare, laptele începu 
a se umfla în 61ă. Cum vădu țiganul acesta 
■cjise vesel și bucuros:

— Sporește-1, Domne, sporește-1.
Dâr laptele umflându-se prea mult a 

dat în foc aprope tot. Țiganul mâhnit de 
acâstă întâmplare clise din nou:

— Aoleo ! Dumnedeleo ! Dumnedeleo ! 
tu mi-1 sporiș, tu mi-1 sorbiș.

O întrebare.

— Mă Niculai!
— Ce mă!
— Cât fost’ai tu prin țâră vădu- 

tu-l’ai pe vodă?
— Da cum nu!
— Cum îi vodă, mă ?
— Cum să hie !... uit la mine !!!...
-- ?!.... Dâr pe vodoia ai vădut’o ?
— Și pe ea mă!
Da cumi-i ea?
— Cnm să hie, scii pe Ilinca mea 

de-acasă ?
— Sciu!
— N’o, dă-nal pace !!!

Românul si Ovreiul.
9

Badea Toder, om mai sărac, ’i se în
tâmplă de-i more un copil tocmai când era 
mai strîmtorat, așa că n’avea nici cu ce 
să-l înmormânteze. Bietul om se gândi a 
merge la Ovreiul cârciumar din sat și să-i 
câră lui împrumut cinci lei.

Ajuns la Ovreiu, îl întrâbă mai întâiu 
de sănătate și cum îi merge negoțul și nu
mai apoi îl ruga să-i împrumute cinci lei, 
căci n’are cu ce să-și înmormânteze copilul.

Ovreiul îi (Țce „hei bade Todere, dâr 
cum să te împrumut, că n’am nici eu“.

— „Vai de mine, jupâne Ițic, că n’am 
de unde să iau și e păcat de Dumnezeu 
să-ți rîdl de om astfel".

— Dâr n’am, măi Române, înțelege 
odată".

— „Bine, jupâne, eu ți-oiti lăsa și 
zălog, dâcă vrei. Am să-ți aduc cojocul și 
să-l ții d-ta pănă ți-oiti înapoia banii".

— „Atunci adu-1 și ți-oiti da, der 
bagă de sâmă de vino cu cel nou".

In fine Românul veni cu cojocul cel 
bun și-1 lăsa jupânului pentru șâpte lei și 
cinol-decl de bani, căci doi lei și cincl-decl 
luase Ițic dobânda.

Când a fost la termin, ca să aducă 
banii badea Toder, nu i-a fost avut, așa 
că jidanul i-a și vândut cojocul. După cât
va timp face Românul banii și se duce cu 
ei la cârciumar.

— „Jupâne Ițic, am venit cu banii, 
te rog să-mi dai cojooulu.

— „De ce nu ai venit la termin ?“
Plâcă bietul om amărît, că rămăsese 

fără o haină bună și se gândea el acum 
■ce năoas mai mare să-i facă Jidanului. 
Atunci îi veni prin minte, că Jidanul are 
un oazan mare de aramă, în care face țuică 
și numai aceluia îi puse gând rău. Apoi 
într’o nopte îl și șterse și veni cu el acasă 
de l ascunse bine. Dâr se gândea, cum 
drac să-l vândă, că cazanul e mare și o 
să-l prindă.

Așa s’a gândit omul vre-o câte-va cj'le 
fără să găsâscă un mijloc de a-1 vinde. 
Atunci s’a hotărît să i-1 ducă înapoi ca să 
nu-1 vadă cine-va la el în coșar și să dea 
de belea. Dâr mai înainte se duce pe la 
jupan să vad» ce mai spune.

Jupanul ’i se plânge, că i-a furat ca
zanul și era tare scump.

— „Ia taci Jupâne Ițic, cpce Badea 
Toder, că dor ai să-1 găsescl".

— „Să-l ghiseșcl? Nicl-odată! Apoi 
di ci ești proăst?"

— „Păi bine, Jupâne, cum are să-l 
vândă?"

— „Cum are să-l vândă? Asta-i lucru 
lesne. II pune la chiruță, îl umple cu pă
mânt, îl acoperi cu fruncle și apoi mergi 
la pădure și-l tae buchițele, buchițele și 
vinde la oraș rind pe rind, astădl cinci, 
mâne cinci, pună vindi tot cazan1'.

— „Apoi să scii Jupâne, că acum n’ai 
să-l mai găsesc!“.

BucurescI. C. Rom.

MEJLTE TOATET

o întâmplare romantică.

De vre-o câți-va ani muri în China 
un înalt funcționar ou numele Chang-Yao. 
Biografia lui Chang-Yao este tocmai ca un 
capitlu din „O miiă și una nopți".

Yao ca tînăr a fost forte sărac, dâr 
de-o construcția forte puternică. într’o cji 
văclu Yao pe stradă, oum un bătrân cărunt 
era batjocurit de un om; Yao sări numai 
decât asupra omului și îi dete o lovitură 
așa de puternică, înoât momentan muri. 
Yao de frioa pedepsei se refugia prin pă
duri și deveni un renumit conducător de 
bandiți.

Când orașul Kruss-Ze a fost inundat 
de rebeli, guvernorul orașului cjise, că ftoe" 
luia, care va scăpa orașul de resculațl, îi 
va da ca răsplată pe fiica sa de soțiă.

Yao cu ajutorul bandei sale a alun
gat pe resculațl din orașul Krus-Ze și luâ 
în căsătoriă pe fiica guvernorului, apoi se 
lăsă de ooupațiunea s’a de mai nainte și 
mai târcjiu deveni el guvern or al orașului 
Krus-Ze.

Literatură.
Dicționar universal al limbei române, 

apărut în Institutul de editură Balian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro- 
fundă a limbei și pentru vulgarisarea cul
ture! elementare. Autorul ei d-1 La zar Șăi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la școla normală superioră din BucurescI, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitore la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari figurâză 
pentru intâia-dră într’o carte românâscă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 colone și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pote de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 50 
bani sâu 3 fi. 10 or., âr legat peste tot 
în pânză, cu inscripția în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*
Escursiunl pe munții Țerei-Bftrsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul aoesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu" din Brașov 
o carte forte prețiâsă, sorisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă oarte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți ou multe legende și istorisiri plă- 
oute; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. eto. 
Pentru istorioi, pentru turiști, pentru oei oe 
vor să ounâscă, ori chiar să faoă escursiunl 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem sorisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăoută și folositore tot
odată. Un esemplar, oonstătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (-}- 6 cr. 
porto). De vânzare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Tergal de rimătorl Gin Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

14 August de 5434 capete, la 15 August au 
întrat —.— capete și au eșit 854 capete ră
mânând la 17 Aug. un număr de 4580 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e 
grea dela 44.— or. pănă la 45.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela
48. — cr.pănă la 48’/2 cr., demijloo dela
49. — or. pănă la 49l/2 cr. ușâră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

Calendarul septemauei.

AUGUST. are 31 <Jile. MĂSĂLAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Msrțl 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

11 S.Eplu, C. Nifon
12 M. Foțiu și An.
13 Cuv. păr. Maxin
14 S. prof. Michea
15 f Adorm. Pr. M.
16 Aduc.ic.D-luiD.
17 S. m. Miron.

23 Filip
24 Bartolomeu
25 Reg. Ludovic
26 Zefirin pp.
27 Iosif
28 Augustin
29 ț Tăi. c. Ioan

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 20 August n. 1896.

S 6 m I n ț e

a! ~5 °5 â s
g £

Prețul por
100 chilogr.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 6.85 6.95
Grâu dela Tisa — 6.90 6.95
Grâu de Pesta 81 6.85 6.90
Grâu de Alba-regala 81 6.85 6.90
Grâu de Bâcska 81 6.90 7.—
Grâu ung. de nord 81

d 43ffi o Prețul per
Hemlnțe vechi soiul 100 ehilgr.

ori nouâ -O & dela pănă

Secară 70-72 5.80 5.85
Orz nutreț 60-62 3.70 4 —
Orz de vinars 62.64 4.75 5 50
Orz de bere 64.66 6.- 7.30
Oves 89.41 5.60 6.—
Cucuruz bănăț. 75 ♦— •—
Cucuruz al tu soiu 78 ,_ e_
Cucuruz — .— .—
Hirișeă H —

Pro duete div. Soiul
Ouroul

do la pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. _ __ _

— bănățenă _ —
)) roșia —.— —.—

Oleu de rap. rafinat duplu — ,_ —
Oleu de in —. — _ , —

o Uns. de porc dela Pesta 50.-- .51.-
»> dela țeră — —.—

țc Slănină sventată 13.-- 44.—
n afumată 50.- .51.—

o Său —. _ e__
5 Prune din Bosnia în buțl 11.- 11.25o•—< n din Serbia în saci 1 .— 11.25
o Lictar slavon nou 13- 14.—
p- n bănățenesc 12.50 13.—
u Nuci din Ungaria

<D Gogoși ungurescl
ii M serbescl

Mirtr brută
II galbină strecurată ___ _  _

Ceară de Rosenau
Spirt brut

ii Drojdiuțe de spirt —.— —

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 21 August st. n. 1896.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 10
J1 Grâu mijlooiu . . 4 50
Jî Grâu mai slab . . 4 —
JJ Grâu mestecat . . 3 20

Săcară frumâsă . • 3 —
Sâcară mijlooiă . . 2 80

)> Orz frumos . . . 3 —
H Orz mijlociu . . . 2 80
)l Ovăs frumos . . . 2 50
H Ovăs mijlociu . . 2 10
5Î Cucuruz .... 3 —
H Mălaiu.................... 4 20
J 1 Mazăre.................... 5 —
J1 Linte . . . • , 8 —
J) Fasole.................... 6 50
J» Semeață de in . . 8 —
D Sămânță de oânepă . 6 —
JJ Cartofi.................... — 70
11 Măzăriohe .... — —.

1 kilă Carne de vită . . . — 44
>1 Carne de poro . . . — 50
11 Game de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prâspăț 21 —
Său de vită topit 32

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45

Renta de oorâne ung. 4°/0 • • • 99.55
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/î°/0 • 123.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr........................ 101.55
Renta de argint austr.........................101.60
Renta de aur austr............................. 123.55
Dosuri din 1860........................... 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 958.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 391.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 364.75 
Napoleondorl.................................. 9.50 */ 2
Mărci imperiale germane . . . 58.62 y2
London vista..............................i 19.65
Paris visca.................................. 47.52[/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101,20
Note italiene................................... 44.35

Bursa (! e B u c u r 8 s t î
din 20 August n. 1896.

°\7” a, 1 o r i
. * 
o'H 

O <CD

JD

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr - Oci 101?/8
Renta amortisabilă .... 5% 100.—

n „ (Impr. 1892 . . . 5°/o 1M.-1U1. 99.-
r „ din 1893 5°/n V 99.-
ji „ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. 96, ’/4
n „ (Impr. de 32. '/2 mii. 4% lan.-lulie 86 V4
ii „ (Impr. de 50 mii. 4°/o n » 86?/,
n „ (Imp. de 274 m. 1890 n 11 n 87.—
n „ (Imp. de4om. 1891 4°/o 86?/4
D „ (Im. de 120 iul. 1894 4»/r, *1 H 86 74
}> „ (Im. de 90 mii. 1896 4% 87.-

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai- Nov. 101-
Oblig. Casai Pensiunilor fr. 300 10 288.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 lan.--lul. 94.3/4

n „ din 1884 57'0 Mai-Nov.
» „ „ din 1888 5% lua.-Dfic. —
•i „ „ din 1890 5% Mai-Nov. 95 74

Scrisuri fonciare rurale . . . &7o lan.-lulie 91.7S
*i „ urbane BucurescI 67n
77 1» >1 w 57o » n 87 »/*
» „ „ Iași . . f°/o d n 82.—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o 71 71 r*.  -
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1643.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 206.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 438.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 458.-
Soc. Bazalt. Artif'. uit. div. lei 30 250 295.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 179.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —._
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 105.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —,—

, „ ,, 2 em. u. d. 0 1(XX —,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei —«—
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 n/’ 10CC —.
Societ. p. const, de Tramways 20< 400.—
20 iranci aur 20.04

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 6% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6'7o Petersburg . . 4‘/a°/o
Casa de Depuneri 5’/, Berlin .... 37o
Londra .... 2u/o Belgia .... 8'/»*/.
Viena..................... 5°/o Elveția .... 37o

Cursul losurilor private
din 20 August 1896

cump. vinde.
Basilica 6.60 7—
Credit .... 201.50 201.50
Clary 40 fl. m, c. . 57.— 58.50
Navig. pe Dunăre . 140.— 144—
Insbruck .... 26.— 27—
Krakau .... 27.— 27.25
Laibach .... 23.— 23.50
Buda .... 59.— 61—
Palfiy .... 60.50 61.25
Crucea roșie austr. 17.90 18.50

dto ung. . 10.— 10.50
dto ital. , 11.50 12—

Rudolf .... 22 75 23.75
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 26.75
St. Genois 70.— 71—
Stanislau . . , 43— 45—
Trieitine 4*/,%  100 m. c. 145— 150—

dto 4% 50 69.— 73—
Walds tein 60— 62.—
Serbescl 3% . 34.25 34.75

dto de 10 franci t___

Banca h. ung. 4% 122.50 123.50

Cursul pieței Brașov.
Din 22 August 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
ScriB. fono. Albina 5%

9.46 Vând. 9.49
9.44 Vând. 9.47
9.48 Vând. 9.51
5.55 Vând. 5.60

126. Vând. —.—
58.30 Vând.
10.60 Vend. —.—

100.75 Vând. 110.75

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu*

Redactor respousailil Gregoriu Maior.
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Nou abonament
la

bâzetâ mrawoiH
Cil fi fiulie st. v.

s’a descltiîs nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Frețul aEwraairaseintu!ui0 
Pentru Austro-Ungaria:

pe -atm. a-zx ................................. 12 fi.
pe șese ItjlzxI ................................. 6 fi.,
pe trei 1-a.n.x ................................. 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe ixxL a,zi 
pe șese lxa.».! 
pe trei lxwaĂ.

■40 franci
20
IO

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate jaastaîe.

Administrațiunea
„gazetei TransiEvaniei^.

Verfalschte schwarze Seide.
Plan cerbretuie etn lîtiifterdjen bes Stoffes von 

bem matt faufett rotii, urtb bie etroaige Derfâlftfjurtg 
tritt fofort jit Hage: <£d;tc, rein gefdrbte Seibe frau- 
felt fofort jufammctt, »erldfd?± balb unb tținterlfifjt 
roenig 2Ifd;c uon gattj Ijellbratinlidjer ^arbe. — Dcr- 
fâlfdjte Seibe (bie Icidjf fyccFtg roirb unb bricbt) 
brcnttt lattgfam fort, nameutlid; glimmen bie „Sdjug- 
fdbcn" roeitcr (rocnn fel;r mit ^arbftoff erfdjroert), 
unb IjinterlSțjt eitte buttfclbrauuc llfdjc, bie fid? im 
<5egcnfaț5 jur erfitcn Seibe nidțt frciufelt, fonbcni 
friimint. gerbriicft mau bie 2lfd)e ber edjten Seibe, 
fo jerftaubt fie, bie ber uerfalfdjten nidjt. Die Sei- 
den-I'a.brik Henneberș (K. n. V. 
fjoflief.), Puricii oerfenbeu gem ÎTÎuftcr von 
iljren cdftctt Seibeuftoffen an 3cbermann, unb liefern 
einjehte Kobett unb gattjc Stiitfc porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung.

■ggoooooodooo^' 1 iL"

rostii aparatul
„K d i S O Ii 44 

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

Complet numai 6 fi. 
1010,9-12.

Nou inventatul aparat 
de fotografiă 

,,EDISON“ 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

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

cințe fotografice.
Cu „Edison" se pdte lua 
fotografii la morre t’, 
portrete, peisajuri 
Indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena I. Adlergasse 12.
Se trimite cu rămbursă.

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvonil „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COHturhă.R'1 
<le mistwlre. maladiele stomacrakd, a rinichi
lor, a beșiciî udului și ale organelor respira
tor© etc.

Bomriz de primași 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 pretensiuuile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în BSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SîSiiha, Sigliișora și în AI>ba-»BiEfiia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Clwj: la Segesvâry es tărsai, în ISeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jânos.

Cu tdtă stima:
1025,10—100 Administrațiunea isvorului

„M A T fi EL IJ> A.“

TOSEF
(comit. Hâromszek). El O ti O li. (Transilvania).

Booooooood|||

acordări de clavire și instrumente musicale 
cutare solidă. 1047,2—3
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Stațiune de cale ferată. @ ® e = Poștă și Telegraf. =
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A. Wtaresiai Atu

ASd5
ESrașovă, TTergiila Inului Wr. S®.

Acestti stabilim entu este provScJutti cu cele mai pp 
bune mijloce tehnice și fîindti bine asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

i*
i
♦♦♦
♦ 
•>

♦ 
♦
j

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINT® ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ^ELEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MUTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN C0L0RÎ.

t 
i
♦

»

i<
♦ 
t 
l 
I
3 V

Comandele eventuale

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT. 
STTjuĂkSTuT'CrZSi.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Coil/V&vle, in lolă măzimea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚUR1-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primescu în biuroulu

Ap

fe

AL
Aî£>

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 55 nC.
MT laiceputul Sesmmkii la fi îlKaiii.

Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 
Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiunl. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vent. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturî de 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propria. — Orfeu, (Teatru, Varietâ.)

Ii e (I i c s i*  o sn â n i.
Coiisultațiiini în tote limbile Europene. ”^Bțg

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

Frecuența în anul 1895: 10,000.
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O tipografiei, Brașovtt Terguiii Inului Nr. 30, eta- Sb
.. 1
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Să giuifi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
C) mandele din afară rugăm u a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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flj SENSAȚIE
fac ©poMgeie de busunar,

GoSclin remontair de Gewf 
cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu
ma inventat și în placă de arătător emailată.

Aceste orologe lucrate admirabil de ele
gant, nu se pot deosebi nici de specialiști, de 
cele de aur curat. Capacurile forte frumos cise- 
late, nu-șl perd fasonul și pentru mers regulat 
se garanieză în scris pe termin de 3 ani.

Prețul unui orologit 6 fi.
Potrivite lăuturi sie cu carabin de siguranță, fason sport

mărci sau panteră cu S 11. 50 Cfi-. Să dă la fiă-care orologiu un toc 
gratis. Aceste orologe deja sunt introduse la cei mai mulțl amploiațl ai 
căilor ferate Austro-Ungare. Să pot procura esclusiv prin depoul central:

4-6 Alfred IFâscher, Viena g Adlergasse 12.

I
n — CoEtinii<l<*le  se fac prin ramburse (Naclinalaine). —

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.
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