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Fierberea m Turcia.
Fierbe și clocotesce în Constan- 

tinopol.
Nimic nu e sigur aicî. Liniștea 

și viâța locuitorilor nu e sigură, nu 
sunt siguri Armenii și creștinii cei
lalți, der și Turcii au ajuns se nu 
mai scie, ce-i așteptă c|iua de mâne.

îngrijirile sunt mari, ca nu cumva 
fanatismul Turcilor, atât de mult 
ațîțat, se isbucnescă de nou și se 
pricinuescă nouă versărî de sânge și 
măceluri înfricoșate.

Tâtă ura Mohamedanilor se în
dreptă de-ocamdată contra Armeni
lor, dintre cari mii de inși, bărbați, 
femei și copii, au fost omorîți fără 
de nici o vină. Acum stăpânirea îi 
persecută, arestându-i în masse, is- 
gonind pe cei neînsurați, cari n’au 
subsistență sigură și n’au familiă, și 
trăgând înaintea judecății pe cei în- 
vinuiți ca turburători. Ca mâne înse 
furbrea musulmană ușor se pote în
drepta și în contra celorlalți ghia- 
uri (creștini). Se și pare, că repre- 
sentanții puterilor se tem de așa- 
ceva, căci puterile au luat mesuri 
pentru apărarea supușilor lor.

Intr’aceea în Anglia cresce miș
carea în contra Sultanului și a stă
pânire! turcesc!. Totă pressa englesă 
susține, că Turcia nu mai e în stare 
a și împlini datoriile ca stăpânire și 
a garanta supușilor sei, precum și 
celor streini scutul vieței și a pro
prietății lor.

Și pe când Englesii încep a 
pretinde în gura mare, că trebue se 
fiă depus Sultanul ca neapt, amba
sadorii marilor puteri din Constan- 
tinopol scriu note, ce le adreseză 
înaltei Porte cu sfaturi și îndrumări 
binevoitore; er în ascuns atât En- 
glesul, ca și Rusul, se muncesc cu 
gândul, cum ar pute fiă-care mai 
iute se pună mâna pe Bosfor și pe 
Dardanelle.

* ♦
*

Foile germane sunt forte năcă
jite pe Englesî și pe politica lor 
îndreptată contra Sultanului și a 
stăpânirei turcesc!. Englesii adecă 
pretind, că tâte relele vin dela Sul
tanul și dela slăbiciunea guvernului 
turcesc, care nu e în stare să sus
țină ordinea și liniștea și se apere 
pe Creștini și în deosebi pe Armeni 
în contra fanatismului Mohameda- 
nilor, care a pricinuit grozavele mă
celuri de astă iernă și din timpul din 
urmă.

piarul berlines publică
o scrisăre din Constantinopol, în 
care i se împută Angliei, că numai 
de aceea voesce se provâce o ca
tastrofă, pentru ca se silescă pe 
Sultanul să-și dea învoirea, ca An
glia să potă anecta Egiptul.

Piarul „Post“ mai susține, că 
între Rusia și Turcia s’a încheiat 
un tractat secret. In înțelesul acestui 
tractat Rusia s’a obligat că va 
apăra necondiționat pe Sultanul față 
cu ori și ce atac străin, er în schimb 
Turcia s’a obligat de a deschide 
Rusiei Dardanelele. Se asigură, că 
admiralul turcesc, Arifi-Pașa, care 
a petrecut ierna trecută în Peters
burg, a încheiat în timpul acesta 
tractatul secret.

Tâte celelalte foi din Berlin 
arată asemenea, că starea lucrurilor 
în Constantinopol e forte amenință- 
tore și acesta în mare parte și din 
causa purtării Angliei.

,,Kreuzzeitungu publică și ea o 
scrisore din Constantinopol, în care 
se cjice, că Anglia, decă ar vre se 
facă resboiu Turciei, s’ai' afla față cu 
tâte celelalte puteri, și adauge, că 
de aceea Porta nici nu se teme se
rios de un atac neașteptat al An
gliei în contra Sultanului ori a Con- 
stantinopolei.

Cu privire la măsurile, ce le-a 
luat Germania în urma turburărilor 
causate de Armeni, se anunță, că 4 
fregate de răsboiă germane au pri
mit dela comanda marinei ordinul 

de-a merge în Marea-mediterană 
și de-a traversa mai ales părțile 
răsăritene ale ei. Fiă-care corabie 
are ca la vre-o 450 de marinari, 
așa că în total vre-o 2000 de âmeni 
vor £ staționați în Marea-medite- 
rană pentru apărarea supușilor ger
mani.

*

In fața măcelurilor din Con
stantinopol întâmplate la finea lunei 
August a. c., ambasadorii marilor pu
teri au adresat o notă Porții otomane, 
la care Porta a răspuns prin nota 
dela 8 Septemvre. La acesta din 
urmă notă turcâscă au răspuns din 
nou ambasadorii, susțiind ceea-ce 
Porta negă, că bandele de bătăuși 
și de ciomăgași, cari omorau pe Ar
meni cu ciomege, au fost conduse 
de poliția turcescă. Bine, că poliția 
a stat pe loc după-ce fi s’a dat po
runcă de a împedeca măcelurile, der 
acestă poruncă, cjic ambasadorii, ar 
fi trebuit dată mai curând.

Nota ambasadorilor condamnă 
purtarea turburătbre a Armenilor 
și cjice, că liniștea, ce domnesce astădi 
în Constantinopol, nu e decât la părere. 
Ambasadorii fac respundftore pe Portă 
pentru tote, ce s'ar mai pute petrece de 
aci încolo. Nota încheiă cjicând, că 
cele șese puteri nu vor mai intra în 
vorbă cu guvernul turcesc asupra fapte
lor deja constatate.

Armenii fug cu miile din Tur
cia și mai ales din Constantinopol 
de groza Turcilor. Pănă acuma au 
sosit în porturile Mărei Negre și la 
Rusciuc în Bulgaria peste 2000 de 
Armeni, având toți pașapârte stră
ine. Diregătoriile bulgare urmăresc 
cu băgare de sâmă mișcarea de imi
grare a Armenilor. Spre a. înlesni 
acestor refugiați a-și găsi mijlâcele 
de subsistență, guvernul a dat ordin, 
ca ei se pdtă călători gratis pe drumu
rile de fier bulgare. La Varna, la Bur
gas și la Rusciuc s’au format co
mitete de ajutorare.

*

Din Londra vine soirea, că în 
cercurile oficiale au produs mare 
mirare imputările, ce le face pressa 
europenă Angliei, că ar avâ o po
litică egoistă și perfidă în Orient. 
Guvernul engles n’a făcut și nici nu 
propune să se facă nimic, ce ar pute 
se îndreptățescă învinuirile pressei 
străine. El înse nu pâte se nu îm- 
părtășâscă groza, ce au produs’o în
tre Englesî nisce crucfimi ca acele din 
Constantinopol. Politica englesescă va 
lucra ca și pănă acum în deplină 
înțelegere cu celelalte putori. Cu tâte 
astea, în fata iritațiunei, ce au pro
dus’o în Anglia măcelurile, guvernul 
engles n’ar mai fi spriginit, dâcă ar 
lua partea administrației turcesc!. Și 
dâcă marile puteri n’ar afla un mij
loc de a lua măsuri comune spre a 
pune capăt măcelurilor, guvernul en
gles s’ar vedâ silit a se da la o parte 
în speranță, că starea lucrurilor se 
va îmbunătăți.

*

Mare svon a făcut în tâte păr
țile soirea, că un general rusesc a 
primit voia, dela Sultanul, ca se ins
pecteze fortificațiile Dardanellelor. 
Generalul acesta se numesce Cika- 
csew și el a. inspectat fortificațiile, 
însoțit de atașatul militar rusesc din 
Constantinopol. Este sciut, că con
form tratatelor, Dardanellele sunt 
neutrale și nici una din puteri nu 
are dreptul se străbată în ele cu co
răbiile sale de resboiu. Decă der 
Sultanul dă voiă unui general rusesc 
se inspecteze fortificațiile Dardanelle
lor, atunci acesta însemnă, că Tur
cia s’a aruncat în brațele Rusiei și 
că într’adever esistă un tratat secret 
turco-rusesc. Faptul este îngrijitor și 
amenințător, căci dâcă i-ar succede 
Rusiei se delăture infiuința celor
lalte puteri și se fiă numai ea mare 
și tare în Constantinopol, acâsta ar 
însemna resboiu. La tâtă întâmpla
rea Anglia, al cărei popor cere aeji 
destituirea Sultanului, va trebui se-și

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Isteria unui cârpaci.
Un vînt rece, pătrundător sufla în 

odaia sărăcăciosă a bătrânului Gheorghe 
cârpaciul. Bietul om îșl întrerupea din când 
în când lucrul, ca să-și frece mânile, său 
să le apropie de cenușa căldicică de pe 
vatră.

înăuntru era tot așa de urît ca și afară. 
Trecătorii umblau iute, plecând capetele ca 
să-și ferescă fețele de vînt. Bărbații îșl ți
neau mânile în busunar și abia le scoteau 
cu năcas când la colțul vre-unei ulițl vîn- 
tul amenința să le ia pălăriile. Femeile în
ghețate de tot, nu sciau ce să-și apere mai 
înainte, pălăriile, șalurile ori rochiile.

De prin colțurile stradei cerșitorl cu 
piciorele gole alergau dela un trecător la 
altul murmurându-le la urechi: „’ml-e fome, 
’ml-e frig!“ și vocea lor părea și mai plân- 
gătore, amestecată cu șuieratul vîntului.

Der în diua aceea omenii nu se mai 
gândeau la milă. Prâ era frig, și nu se mai 
opreau se scotă mânile din busunarele calde 
și se caute punga.

Gheorghe abia avea ce să mănânce 
și cu ce îșl încăldi cocidba cea întunecosă 
în care locuia, der nu efleea nimic.

— Ba dău, dicea el, nu pot să die că 
mor de fome, pe câtă vreme am nițică 
pâne, nițică brândă și din când în când 
câte o bucată de slănină. Dor ce e drept 
sortea mi-e grea; să lucredl într’una pen
tru așa puțin !.... Ce tristă mi-e locuința 1... 
Ah! ăsta nu e trai, dău!.... Vai!....

Bietul Gheorghe îșl sfîrșea tânguirile 
cu acestă interjecția: Vai!.... Pentru el
acestă singură silabă era expresia supremă 
a descurajerii lui și o scăpa suspinând din 
adâncul inimii.

Gheorghe părea sortit să trăiască în 
sărăciă; de geaba ar fi căutat cine-va să-l 
facă să crădă, că trebuia să încerce să-și 
îmbunătățescă condiția prin propriele lui 
sforțări. El dicea, că bogaților le este dat, 
să-1 scotă din sărăciă. El avea speranța za
darnică, că într’o ^1 se va întâlni cu vr’un 
bogat, care să-l scotă din singurătatea sa 
și să-i asigure o posiție neatârnată. Pănă 
atunci însă, dregea mereu și în consciință 
ghetele vecinilor săi susținendu-șl vieța de 
adl pe mâne, fără să potă face vre-odată 

cea mai mică economiă. El era cinstit, se 
ține de vorbă, der se plângea de sortea 
sa tuturor, și cu atâta amărăciune, încât 
făcea pe omeni să-și pierdă totă răbdarea 
și nu mai stătea să-1 mai mângăe.

Spre sera acestei dile frigurose, Gheor
ghe după ce-șl isprăvi lucrul se pregăti 
să-și petrecă sera fumând și gândindu-se 
la lucruri zadarnice.

îșl aprinse luleaua, îșl întinse picid- 
rele, îșl rezema capul de rezemătorea unui 
scaun vechiu de lemn, și începu să scotă 
rote de fum, luându-șî din când în când 
luleaua din gură ca să șoptescă obicinuitul 
său „vai!“, care era un răspuns dat gân
dirilor sale melancolice.

— Tristă e odaia aedsta!.... Ce e mai 
trist decât întunerecul și aici nicl-odată nu 
întră sorele nici ierna, nici vara.

Gândiudu-se astfel Gheorghe îșl plimba 
privirea împrejurul său și ’șî-o opri asupra 
unei ferestre mici plină de praf și mur- 
dăriă.

— Ci-că am și eu o ferestră ! Cât e 
ulița asta de întunecosă, der când plec să-mi 
duc lucrul dela mușterii, văd că la ei so- 
rele găsesce loc să între ; der la mine... vai!

începuse să se însăreze.
— Hei, dise el, mi s’a isprăvit lu

leaua; să beu nițel ceai. Ce e drept, bun 
e ceaiul.

Și aprinse luminarea, luâ nițel ceai 
dintr’o hârtiă galbenă de vechiă, îșl încăldi 
apa într’un ibricel de tinichea și apoi turnă 
apa de ceai, fără rom, fără zahăr într’un 
pahar de cositor, înghiți câte puțin din 
acestă doctoriă săracă și-și aprinse iar lu
leaua.

Noptea se apropia.
Gheorghe se tot uita împrejur și ofta: 

„vai!“.... De-odată o licăire strălucitore pă
trunse în odaia sa și arunca o mare lumină 
în ochii bietului cârpaci, care tresări de 
spaimă: în valul de lumină, se ivi o crea
tură forte mică, care avea forma unei fe
mei și care era de o frumuseță uimitdre; 
părul său se unduia ca nisce flăcări de aur, 
figura sa ora așa de luminosă, încât îi fu 
peste putință lui Gheorghe, încântat și spăi- 
mântat tot de-odată, să o pdtă privi. îșl 
acoperi ochii, pe jumătate cu mâna.

Atunci cu o voce, care părea că e o 
dulce și depărtată melodiă, vedenia îi dise :

— „Pentru ce te-ai speriat? Eu nu-țl 
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deschidă ochii în fața uneltirilor po
liticei rusesc!.

*
In Macedonia turburările încă 

n’au încetat. Soirile venite din isvor 
turcesc spun, că bandele insurgen
ților au fost mai de tot nimicite de 
cătră trupele turcesc!. Alte soiri din 
Atena înse, nu prea vorbesc de o 
învingere a Turcilor. O scire mai 
nouă spune, că o bandă de 140 dmeni 
s’a ivit acum de curend în Mace
donia lângă satul Zaumba. Trupele 
turcesc! urmăresc pe insurgenți. S’au 
dat lupte nouo între trupe și insur
genți. Ca la vre-o 100 de insurgenți 
sunt îucunjuraț! în mănăstirea de 
lângă Carya.

*
Pe insula Creta lucrurile nu stau 

cu mult mai bine, cu tdtă resolva- 
rea, ce s’a dat cestiunei cretane prin 
întrevenirea marilor puteri. Adevă
rat, că au încetat măcelurile de când 
li-s’au făcut cunoscute creștinilor de 
pe insula Creta concesiunile făcute 
lor de cătră representanții marilor 
puteri pentru pacificarea insulei, și 
de când li-s’a comunicat și Moha- 
medanilor creteni, că de acum li-s’au 
dat Cretenilor nisce drepturi, cari 
trebue respectate, și că Mohamedanii 
trebue se se pdrte în liniște și cu 
ascultare, căci acesta este în intere
sul și spre binele lor. Cu tote acestea 
se crede, că liniștea și ordinea pe 
insula Creta nu se va pute resta
bili, pănă ce nu se va reorganisa 
gendarmeria; pentru acâsta însă e 
de lipsă votul camerei cretane, care 
se încuviințeze creditele necesare.

Proiect de atentat contra Țarului. 
Săptămâna trecută, chiar când Ța
rul sosise în Danemarca, pentru ca 
să petrăcă cât-va timp în cerc res- 
trîns familiar la regele Danemarcei, 
care lui îi este moș, poliția secretă 
englesă descoperi în Rotterdam, oraș 
în Olandia, și în Anglia firele unui 
complot de dinamitarzi. Șefii bandei, 
Wallace și Haines, înainte de-a fi de
ținuți au nimicit o parte din scriso
rile compromițătăre, ce se aflau la 
denșii, der multe din ele ajunseră 
în mânile poliției, și din ele apăru 
evident, că membrii complotului au 
intenționat să facă un atentat la vieța 
Jarului Nicolae H. Faptul acesta se 
Zice, că a produs o impresiune îns- 
păimentătdre asupra Țarului, așa cât 
a pus tătă împrejurimea sa în mar! 
griji-

Deja au început a sbura de
peșele din Paris și Londra, că dina
mitarzii n’ar fi avut intențiunea să 
omore pe Țar, probabil ca să liniș- 
tăscă pe împăratul rusesc; acesta 

însă de sigur scie adevărata stare a 
lucrului, care, după cum or! cine îșî 
pbte gândi, trebue să-l umple de 
grăză.

El, puternicul domnitor peste 
100 milibne de Omeni, e osendit la 
aceea, ca eventual în fiă-care mo
ment să fiă aruncat în aer, — con- 
sciința continuă a unui astfel de pe
ricol trebue să-i amărescă cjilele. 
Banda de anarchiștl, car! i-au jurat 
mbrte Țarului, avea deja pregătite 
30 de bombe pliue cu nitroglicerin. 
Bombele n’au fost aflate tote, ase
meni nici membrii bandei nu sunt 
încă toți prinși. Poliția englesă, fran- 
cesă și rusăscă umblă după denșii, 
și de sigur nu se va lăsa pănă nu-i 
va prinde pe toți.

Unirea partidelor radicale și liberale 
sârbesc!

piarul sârbesc „Zastava*  din Neo- 
planta publică următorul program, pe basa 
căruia se va întâmpla unirea oelor două 
partide sârbesoi:

1. Amândouă partidele declară, că 
primeso hotărîrile oongresului naționalită
ților ținut în August 189b în Budapesta. 
Pe basa acesta hotăreso că: a) Sârbii 
în viitor nu se împart în radicali și li
berali; b) amândouă partidele se unesc 
în „partida naționalităților*,  care în tâte 
Gestiunile politice va lucra in înțelegere cu 
Slovacii și Românii; c) amândouă organele 
partidelor sârbesoi încetă de-a esista și în 
looul lor se înfiiuțeză un mare cțiar politic; 
d) pănă la înființarea acestui diar, organele 
ambelor partide au de-a lupta comun cu cea 
mai mare energiă contra șovinismului maghiar, 
obiar și decă procurorul ar amenința cu pro
cese de pressă; e) trebue înduplecați și Serbii 
din Croația și Slavonia ca să primescă tote 
hotărîrile congresului naționalităților, ținut 
anul treout; și f) Cele trei organe sârbesc!: 
radicalul „Zastava*,  liberalul „Bramk*  și 
organul Sârbilor din Croația „Srbobran*  au 
de-a luora cu puteri comune la realisarea 
puternioei partide a naționalităților.

2. La primă-vâră este a se convoca 
un congres al naționalităților, la care au să 
ia părte toți Sârbă, și cei din Croația și 
Slavonia, pentru de-a forma un comitet 
oeutral stabil.

3. In tote cestiunile bisericesc! au să 
premârgă partidele în mod solidar.

g-ipitorile satelor,
S’a lățit prin Bucovina soirea, 

că vice-primarul Vienei, Dr. Carol 
Lueger, cunoscutul conducător al an- 
tisemiților, va merge la Cernăuți, 
ca se propage și în Bucovina prin
cipiile sale contra Jidanilor. Din in
cidentul acesta „Deșteptarea" scrie un 
articol pe care îl începe astfel:

Cine nu scie astădl, că așa-numitul 
neam jidovesc, risipit printre poporele din 
totă lumea, nu este decât o adevărată 
ciumă pentru neamurile creștine! Sărăeiă, 
b61e, desfrânăr! și stricarea tuturor obice
iurilor bune — etă „bunătățile" ce neamul 
jidovessc le aduce între poporele creștine.

Jidovii! — Chiar și numele acesta 
ne umple de scârbă și de amărîciune. Ei 
nu snnt omeni ca toți omenii, cari să tră- 
iâscă din munca și prin sudorea feței lor; 
mijlocul lor de traiu este numai despoiarea 
și înșelăciunea, er țînta vieții lor este în
vrăjbirea și nimicirea neamurilor creștine.

De când omenimea se simte storsă de 
aceste lipitori ale societății, a avut prile- 
giul să vadă, că poporul jidovesc mai ales 
acolo îșî pote face mendrele, mai ales acolo 
se simte ei bine și numai acolo se pote 
îmbogății prin trândăvia și prin înșelăto
riile sale, unde a dat de un popor prost, 
fără carte, bețiv și neiubitor de muncă.

Noi pe Românii noștri nu-i socotim 
de un astfel de popor, fiind-că el nici nu 
nu este așa. Suntem siliți însă a ne călca 
pe inimă și a o mărturisi pe față, că dău 
și poporul nostru s’a lăsat în cele mai multe 
locuri despoiat de jidan, care, înveninân- 
du-1 cu afurisita de băutură, seu mai bine 
dis cu otrava jidovescă, ’i-a luat moșiora, 
l’a încărcat de păcate, ’i-a spart casa și 
l’a lăsat pe drumuri în dogă de cerșitor.

Cu vreme omenii au început să înțe- 
lâgă și ei acestă mare răutate din mijlocul 
lor și a și trebuit s’o înțelegă odată. Nu e 
dâră nici o mirare, decă mai ales omenii 
luminați și cu dragoste curată față de po
porul lor, s’au pus pe lucru, au căutat mod 
și chip ca să scotă poporul creștin din ghia- 
rele primejdioșilor cămătari jidani și să-l 
ferâscă de peire.

Aci apoi „Deșteptarea11 accentueză 
trudele sale de-a feri pe Românii bu
covineni de primejdia jidovismului, 
espune intențiunile lui Lueger și ale 
partidului antisemit, și apoi finesce 
astfel:

Ar fi lucru trist și numai vai și mult 
amar de noi creștinii din Bucovina, decă 
și batjocuriț! și înfricațl ne-m lăsa de ce
tele jidovescl, cari s’au înmulțit, s’a îmbo
gățit și s’au îngrășat aici mai ales pe pe- 
lea nostră a Românilor, cari, decă nu ne 
vom scutura în grabă de potopul relelor, 
ce ei ni-le-au adus, adi-mâne am pute să 
luăm lumea în cap și să cerșim pe la ușile 
omenilor. Dumnedeu sfântul ne va feri de 
asta, decă ne vom feri și noi înșine.

3 l

— 7 (19) Septemvre.

La Serbările deschiderei Porților de 
Fier, ministrul de oomeroiă ungar în înțe
legere ou mareșalatul de curte a invitat pe 
următorii dspețl: Din suita monarchului 
nostru pe 15 persons, pe Regele Carol al 
României și suita constătătore diD 9 mem
brii; pe Regele Alexandru al Serbiei și 

suita oonstătătâre din 7 membri; pe arohi- 
duoele Iosif și suita de 3 membri ; pe am
basadorii Germaniei, Angliei, Italiei, Frau
dei, Rusiei, Serbiei și pe E. Ghioa, minis
trul român; apoi pe ministrul-președinte 
român D. Sturdza și pe Mișu, directorul 
diu ministerul român de esterne; pe mi
niștri sârbesoi de finanoe și luorăr! publice ; 
pe miniștri oomun! austro-ungarl, pe miniș
tri austriac! și pe cei ungari, însoțiți de 
consilieri, secretari său alte persâne ajută- 
tore; pe 33 membri din oomunele aus
triaca; deputațiunile camerelor ungare; pe 
consulii austro-ungarl din România și Ser
bia; clerul representat prin 7 prelațl, între 
cari Nicolae Popea, episcopul român gr. or. 
din Caransebeș, și Petru Pop, vicarul ca
pitular dinLugoșiu; apoi representanții co
mitatelor mărginașe, diferite societăți de 
navigațiune, reprezentanții armatei comune 
în frunte ou br. Waldstătten, oomandantul 
de corp din Timișora, și în fine pressa din 
Budapesta, Bucuresci, Viena și mai multe 
Ziare din străinătate.

— o —
Încă un proces pentru „agitația", 

înaintea tribunalului r. din Alba-Iulia se 
va pertracta în diua de 24 Septemvre n. 
o. un nou proces politic. AcusațI sunt 
d-nii: Crăciun Simu, învățătorul din Ciu- 
fud; Vasiliu Morariu, preot în Poiana 
lângă Aiud și loan Simu, teolog în Blașiu. 
înainte ou doi ani, acești trei domni, fiind 
toți trei de nascere din Ciufud, au voit 
să înființeze în acea comună un cor bise
ricesc cu tinerimea. Pentru acest fapt gen- 
darmii, împreună cu fanatioul fisolgăbirău 
din Blașiu i-au acusat, că ar fi „agitat" 
poporul, er tribunalul din Alba-Iulia i-a și 
pus sub aousațiuuo. După cum ’i-se scrie 
„Tribunei", martorii acusaților nu Sîtnt ci
tați la pertractarea finală pe motivul, că sunt 
Români. Va să cțioâ. oa martori vor fi nu
mai gendarmii. Ei sunt pîrîșii și ei vor fi 
și martorii. Se ’ațelege, că astfel stând 
lucrul, putem gâci ușor care va fi resulta- 
tul procesului. Te miri, că nu le este 
scârbă și rușine de atâtea procese urzite 
în oontra Românilor, căci mai nu trece săp
tămâni, în oarl oete întregi de Români să 
nu fiă târâțl pe banca aousaților și osîn- 
dițl fără milă. Pare că ne-am afla în timp 
de revoluția.

—o—
Senatorii și deputății italieni în Bn- 

curesci. Etă numele senatorilor și deputa- 
țiJor italieni, cari îndată după închiderea 
couferenței interparlamentare din Buda
pesta, adecă săptămâna viitore, vor veni în 
Bucuresci pentru a manifesta simpatiile lor 
pentru Români: Giuseppe Bianoherj, preșe
dinte al Camerei, Bruno Chimirri, vice-pre- 
ședinte al Oamarei, Friderieo Colajanni, 
contele Nioola Alife, secretarul de stat Ber
nardis, Alexandro Fortis, baron Leopold 
Franchetti, secretarul de stat Lupinaoci, 
Ippolito Luzzatti, Carlo Menotti, marohisul 
Guttadauro Pandolfi Giuseppe Ruggieri, 
prințul Ruffo Spinosa și Tommasc Villa. —

voi răul. Nu doreai tu adineaurea o raZă 
de sore în locuința ta întunecosă? Te-am 
auZit și fiind-că ești om cum se cade am 
venit să te învăț cum poți, decă într’ade- 
văr voescl, să faci cum ți-e dorința.

„Eu am multe surori și suntem tote 
vioie și vesele; nu e om în acestă lume 
fără margini, care să nu ne iubescă și să 
nu ne primescă cu drag.

„Insectele cele mici se rotesc cântând 
împrejurul nostru, florile sunt mai frumose 
când jucăm noi pe corolele lor, apa se 
mișcă și strălucesce frumos când zîmbim 
noi; animalele ne caută și dorm mai adânc 
când veghiăm noi asupra lor.

„Noi facem poteci printre frunZe și 
străbatem liniscea pădurei ca să ne cobo- 
rîm pănă în iarba unde se ascunde micșu- 
neaua mirositore.

„Ne plac câmpiile, der ne place să 
luminăm și să înveselim și stradele strimte 
ale orașelor.

„Pătrundem în închisori fără să ne 
pese de drugii și porțile lor de fier și dâcă 
vr’un criminal se căiesce de nelegiuirea sa, 
noi intrăm ca să-l mângăem și să-l îmbăr
bătăm.

„Ne ducem de vedem pe bolnavi și 
pe nenorociți; ieșim înaintea tuturor celor 
cari ridicându-șl privirile de pe pământ 
unde sunt atâtea suferințe, ne caută unde 
suntem, în dulcea lumină a cerului nostru. 
Ne întunecă câte odată, câte un nor, der 
pentru puțin timp și când trece, noi ne 
ivim cu mai mare strălucire.

„E adevărat, că pe pământ se găsesc 
destui omeni, cari nu sciu să ne chieme, 
să ne caute; și așa ești și tu, Gheorghe.

„Țiceai, că nu venim nici odată în 
odaia ta, nici ierna, nici vara. Vrei cu tot 
dinadinsul să venim, Gheorghe ? Bine; der 
să scii, că mai înainte de a întră, noi ne 
uităm pe ferestre și alegem odăile curate, 
deretecate; nouă ne plac sufletele cinstite, 
inimile recunoscătore, care iubesc pe marea 
ființă care le-a creat, tot ca și pe noi. In 
inimile acelea Gheorghe, se află în tot- 
dâuna o rază de sore și pentru ele orl-ce 
locuință, ori cât de săracă ar fi, nu e de 
tot. întunecosă și fără bucuriă.

„Vrei tu, în viitor, tovărășia uneia 
din noi, ca să-ți ție în veseliă odaia și 
inima?.... Ei bine să-ți spun ce cursă tre
bue să ne întinZl.

„Acâstă cursă trebue să fiă netedă, 
strălucitore și plină de bărbățiă, de voință, 
de răbdare, de meșteșug, de milă, de spe
ranță și de mulțumire a sufletului.

„Urmâză sfatul meu Gheorghe și nu 
te vei mai putea plânge, că nici o rază de 
sore nu-țl auresce locuința și nu-țl învese- 
lesce bătrânețele. Pănă atunci, rămâi cu 
bine.

Se făcu tăcere. Gheorghe nu mai văZu 
decât o linie luminosă slabă, care puțin 
câte puțin se sui spre ferâstră, se stinse 
și-l lăsă singur în întunerec.

— „Am visat, am gândit că e voce, 
sunetul depărtat al vre-unei flașnete. Ciu
dat vis !....■ Să întind cursă sorelui! Vocea 
dicea, că trebue răbdare. 6re n’am mai 
multă decât orl-care om? Sunt 40 de ani, 
pe puțin, de când cârpesc într’una la ghete 
și la pantofi; asta nu e răbdare? Cât des
pre milă, nici nu sciu bine ce este. Eu 
cred că este când dai bani; — der eu n’am 
avut nicl-odată atâția bani, încât să mai 
pot da și altora; nicl-odată. Pe urmă cre
dință ! Par’că-ml aduc aminte, că mumă- 
mea îmi vorbea adesea de credință punân- 

du-mă să citesc o Evanghelia grosă; der e 
mult, forte mult de atunci! Mamă, biată 
mamă, am uitat ce m’ai învățat tu! Sciu, 
că aveam o Evanghelia; unde o fi... ce-mi 
va spune ea despre credință?.... voiu vedea 
mâne. De speranță.... de, am tot sperat în
tr’una, der de geaba. Mulțumit la ce să fiu?... 
Fiind-că trăesc în acestă odaiă săracă și 
întunecosă?.... Vai!"

Și bietul Gheorghe, turburat, se culca 
pe rogojină și încerca să adormă, dâr ve
denia îi venea mereu în minte, vocea cea 
mică și melodiosă îi cânta la urechi și raza 
îi strălucea în ochi.

Printre sfaturile vedeniei, era unul 
care în buna sa credință, lui Gheorghe ’i 
se părea priincios și lesne de urmat. Ne
greșit, putea să-și deretice prin odaie, să 
o mai curețe, să o facă mai vrednică de 
venirea sorelui.

A doua Zi dâr, forte de dimineță, 
Gheorghe se hotărî să se urce să vorbescă 
cu proprietara casei și se o întrebe, decă 
nu vrea fiica ei să-l ajute să facă acest lu
cru nou pentru el.

Cu tote că sta cu chiriă la d-na Pe- 
reanu de mai multi ani, nu se ducea la 
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Dintre deputății franoesl e probabilă veni
rea d-lor Guyot fost ministru, Guerin fost 
ministru, Pourquery de Boisserie, Hubbard 
și Labiohe.

—o —
Vase române la Porțile de Fier. Trei 

torpifore și trei canoniere ale flotilei ro
mâne de răsboiă au plecat spre T.-Severin 
ca să asiste la inaugurarea Porților de Fier. 
— Vaporul „Principele Carol*  al regiei mo
nopolului amenajat din nou pentru usul 
M. S. Regelui, a pleoat de mai multă vre
me la T.-Severin. „Epooa**  află, că s’a ce
rut de trei ori telegraflo ministerului ungu
resc să dea voie ca vaporul să trăcă prin 
Porțile de Fier la Orșova, spre a lua parte 
în cortegiul oficial cu ooasia inaugurării Por
ților. Pănă a<jl însă, guvernul unguresc n’a 
dat nici un răspuns.

— o—
Esamenul corectorin de maturitate 

la gimnasiul român din Brașov s’a ținut 
en, în 6 (18) Septemvre, sub presidiul D-lui 
Dr. Ilarion Pușcariu, ca comisar consisto
rial, er oa comisar guvernial d-1 Putnoky. 
S’au supus la esameu 4 tineri, dintre cari 
St. Bărbucean și Romul Frateș an fost de
clarați maturi cu „bine**,  Iiie Hociolă ma
tur eu „suficient14, 6r unul a fost respins 
pe un an.

o—
Congres internațional de femei. In 

Berlin, după-cutn scriu foile, în (filele 20— 
26 1. o. se va ține un cnngres internațional 
de femei. La congres pănă aoum s’au insi
nuat; forte multe femei din tbte părțile lu
mii. Unele state au trimis representante din 
oficiiu, așa spre ex. Rusia. Obiectele de 
pertractat vor fi tote lucrurile, ce numai le 
pot interesa pe femei. Dela arta culinară 
de fert, pănă la sciințele cele mai Înalte, 
tote vor fi dasbătute în oongres. Tot-odată 
au fost rugați miniștrii de comerciti și de 
culte, ca să trimită ia congres câte-o mvă- 
țătdre oultă, care să-i represente. Din tote 
acestea apare, că congresul internațional 
de femei va fi imposant.

—o —
Cele trei cupe. Guvernul ungar a co

mandat pentru inaugurarea Porților de Fier 
trei cupe prețiose din oare vor bea Majes- 
tățile Lor Itxjpărniul Francieo Iosif, Regele 
Carol și Regele Alexandru. Cupele sunt 
provădute ou brosce de aur purtând marca 
Ungariei. Cupele sunt de aur și represmtă 
în mod alegoric pe o parte ocuparea țârei 
(896), pe partea oeaJaltă aotul solemn al 
desohiderei Porților de Fier (1896); ambele 
alegorii sunt lucrate în relief de aur de 18 
carate. Una din alegorii arată figura lui 
Arpad cu ducii maghiari (așa (fisa „hon- 
loglolas") cealaltă represintă Dunărea, în 
față, cu o luntre, mai în tund un Nautilus 
nnșoând munții și de-asupra un ângeraș 
presărând flori. Cele două reliefuri sunt 
despărțite de o parte prin tetxul tratatului 
din B°rlin, care punea în sarcina Austro- 
Cnganei deschiderea Porților de Fier; de 
altă parte prin textul legii, după care Un
garia a luat asupră-șl aeăstă sarcină gigan
tică. In eseou,ție minunată se preseotă și 
capacul boltit, oare portă mărcile celor 7 
mari puteri europene, mărci smălțuite în 
culori fine; deasupra patru ângerl țin co
rona S tuiui Ștefan. Părțile ornamentale 
sunt smălțuite în foo și fiă-care cupă cân- 
tăresce câte 1465 de grame. Cupele vor fi 
oferite celor 3 Suverani, după săvirșirea actu
lui solemn al inauguram Porților de Fier.

— o —

Constituire. Ni-se scrie din Năsăud: 
Șoolarii din clasa a Vfl-a și a VIII-a dela 
gimnasiul superior fundaționa! din Năsăud 
s’au constituit pentru anul școl. 1896/7 în- 
tr’o „societate de lectură1* conform regu
lamentului dia vigdre, sub conduoerea d-lui 
profesor gimnasial Iaoob Pop, în modul ur
mător : Președinta. L^șntin Drăgan șo. ol, 
VIII-a; Vioe-președint^ji Yasile Bichigean 
șo. ol. Vll-a ; Secretar I Nicolae Șandru 
șc. ol. VIII-p Seoretar x: Ion Nagy șc. 
cl. Vll-a; Bil.lioteoar ■ Basile Gheție șo. 
ol. VIII-a; Vioe-b’hl ;eoar: Florian Mură- 
șan sc. cl. Vll-a ; Cassar. ^xiesandru Tahiș 
șc. ol. VIII-a; Controlor: Vasile Hossu șo. 
cl. Vll-a ; In oomisiunea literară : Emiliu 
Cojan șc. ol. VIII-a; Octavian Bulbuc șc. 
cl. Vll-a; Victor Mare șo. cl. Vll-a.

— o—•
Demonstrațiunea Croaților din Spa- 

lato. Alaltăerl sosi in portul din Spalato 
vaporul franoes „Senegal1* cu 150 turiști 
franoesl. Croații întimpinară vaporul cu 
manifestațiunl prietinescl față cu Fraucia 
și Rusia. O musieă întonâ „Marseilesa**,  6r 
Croații striagau: „Trăeseă alianța franoo- 
rusăscă !** și arunoa turiștilor tricolore 
francese. Se (fice, că căpitanul oerculni, cu 
numele MarvioioJ, privea liniștit la demon- 
strațiune de pe bordul vaporului franoes.

—o —
Principesa Elena a Montenegruiui, 

mirăsa principelui de oorouă ai Italiei, 
după oum spune (fiarul „Opinione*,  va trece 
la religia romano-catohoă. Ceremonia se va 
face în biserica Si. Niculae din Bari.

—o—
Trupele francese înaintea Țarului. 

„V. F. Presse*  primesoe din Paris soirea, 
că marea visită de trupe în onorea Țarului, 
la care vor lua parte 70,000 de soldați se 
va face pe câmpia renumită în istoriă 
Châlons, aprâpe de hotarăle Germaniei.

— o—
Un lăcătar de mașini, care să fiă în 

stare a. conduce atelierul mecanic, pe care 
d-1 Petru, Manciu îl întemeiază în Oravița 
cu scop de-a oonfecționa uu now sistem de 
mașini de cusut. — invenția propria a d-lui 
Manoiu, patentată pentru Austro-Ungaria — 
pote afla aplicațiă în acel atelier cu forte 
trunfose șanse pentru viitor. Lăcătarii 
(Maschinen-schlosser) doritori de-a ocupa 
aoel post au de-a se adresa d-lui Petru 
Manciu în Oravitza (Banat) pănă la sfîrși- 
tul lui Noemvre o. — Avis lacătarilor ro
mâni 1

—o—
Licitația de tablouri, anunțată pe pa

gina din urmă a foiei rfostre, nu se va 
faoe în ciădirGa oua nouă a d-lor Lang & 
Rosenthal, unde au fost espuse tablourile, 
oi la otelul „Bucureștii*  din foc, în parterre. 
Licitația se va face puimâne, Luni, dela 
9 ore începând, șl în diua urmatore. Ta
blourile, în număr de 102, se vor vinde in 
orl-ee împrejurări.

—o—-
Cerealele ia lirâila In cfiua de 3 Sep

temvre st. v. s’au vendut la Brăila 3OO.O0O 
hectolitri de grâu. Cate 8 lei hectolitru 
aeestă sumă representa o \vencjare de 2 
milfone și 400 mii lei.

— o —
Reuniunea bi cicliștilor din Brașov 

arsngieză mâne, Duminecă, te drumul 
Derste-Brașov și îndărăt, cele dintâi curse 
de bioioliștl. Sunt 4 ourse: una la dis
tanță de 6000 metri, a doua la distanță 

de 10,000 metri, a treia la distanță de 
4000, cu oâte 2 premii. A patra oursă este 
a dsDeților cu două premii de onore. Cur
sele le încheiă o petrecere ou joo.

—o —
Musica orășeifoscă va da mâne, Du- 

mineoă, un couoert în grădina otelului „La 
pomul verde14 ou următorul program: 1) 
Bienenhaus, marș de Schneider; 2) Uvertură 
la „Hebride**  de Mendelssohn; 3) Enfin 
seul, vals de Fechaer; 4) Suvenir de Me- 
hactia, fantasiă română de Klein ; 5) Teszlai 
Kompasz, cadril de Brandner; 6) Introdu
cere și Siciliana din „Cavaileria rusticană1* 
de Mascagni; 7) Im Rosenbusch, melodiă 
de BraDdner; 8) Bei den Grmzingern, put- 
puri de Kaiser ; 9) Die Welt in Bild und 
Tanz. 10 Pupoviol-marș de Kronpa.

— o—
La vila Kertscli, după cum ni-se 

spune, se pot închiria de-acum înainte pen
tru sesonul de focna odăi cu prețuri forte 
reduse, dela 10—20 fl., după mărimea odăi
lor, cari tote sunt mobilate bine și sunt 
forte săuătdse, aveud și posiția cea ma’ 
fuumosă.

—o—
Circ în Brașov. Astăcfi se deschide 

noul circ sosit iu Brașov prin două repre- 
sențanțiunl de gală, dintre or.rl una se va 
da astă(fi, er alta mâne, Duminecă sera. 
Fiă-care representațiă constă din 14 puncte. 
Director ai circului este d-1 Kăroly, din 
partea căruia vor fi conduși toți caii dre
sați. Circul ișl are capela propria. începu
tul la 8 ore. Intrarea: Loc numeral: 1 fl.; 
locul I 80 or., al 2-lea 60 cr., al 3-lea 
40 or., gaieriă 20 cr. Pencu studențl, băieți 
și militari: 40, 30, 20 și 15 cr. Copiii în
soțiți de părinți plătesc jumătate prețul.

3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 
ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel inai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuire! O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia se se 
ceră preparatul lui Moli proveclut cu marcă și 
ssubscriere.

La inaugurarea monumentelor milenare 
dela Hunedora.

Suntem rugați a da loc urmă- 
tbrei întâmpinări:

PetroșenI, 15 Septemvre n. 1896.
Onorată Redacțiune ! In interesul ade

vărului Vă rog a da loc în prețuita foiă, 
ce redigiațl, următorei declarațiunl:

La corespondență „Inaugurarea monu
mentelor milenare dela Hunedora* , apărută 
în (fiarul de Duminecă al „Gazetei Trans.1* 
Nro. 192. între celea ce privesc persona 
mea declar: că împregiurările parochiei 
gr. cat. PetroșenI sunt de așa, încât am 
trebuit a participa la sânțirea statuei din 
pasul Vulcan. Nu neg, că cu aceea oca- 
siune am ținut un toast pentru o personă 
de distincțiune, ca vechiu cunoscut și fost 
vecin al meu, toastul a fost purtat în lim
ba română și nu maghiară, și nici că am 
presentat pe Români în aoel toast! Prin 
urmare neumanele și sarbedele apostrofări, 
ce mi-se atribue de: „Ticălos Măria Sa**  

și că: „am avut obrazul de am toastat în 
limba magiară, în carele am presentat pe 
Români**,  oa malițfose și netemeinice, le 
resping, fiind demne numai de rău infor
mata și necredinciosa „Sentinelă**.

Cu totă stima:
Ștefan Rădic, 

protopop.

Supărarea, ce respiră din rân
durile acestea asupra coresponden
tului din cestiune, este absolut ne
întemeiată. Corespondentul și-a făcut 
datorința și a apostrofat, nu în mod 
„neuman și sarbed“, cum dice d-1 
Rădic, ci după merit și cu justă in- 
dignațiune pe toți acei Români, cari 
la serbarea înaugurărei monumen
telor de mai sus s’au purtat în mod 
servil și nedemn.

Fapt este, că d 1 protopop Ră
dic nu numai că a luat parte la ser
bări și s’a ospătat alături cu adver
sarii noștri, dâr a ținut se se pro
ducă încă și cu un toast! Constatat 
fiind acesta încercarea d-lui proto
pop Rădic de-a se ascunde în dosul 
„împrejurărilor parochiei greco-cat. 
PetroșenI**  este zadarnică. Cine n’are 
împrejurări grele? D6ră numai pă
rintele Rădic, care, părăsind parochia 
sa cu grelele ei împrejurări, a ținut 
se ia parte la tămbălăul unguresc 
pentru ca să pătă ridica un toast 
pentru un prietin și ortac al său 
ungur?

Acestea sunt împrejurările grele 
ale părintelui Rădic. Că a vorbit ro- 
mânesce și nu ungureace, îi ușurăză 
păcatul, der nu ’i-1 șterge.

SOIRI ULTIME,
Constantinopol, 18 Septemvre. 

înaintea palatului Yildiz-Chiosc a fost 
ieri o revoltă militară. S’a adunat 
mult popor, care a vrut să facă 
causă comună cu soldații răsvretiți. 
Cu mare greu, mobilisându-se elevii 
scblei militare contra răsvrătiților, 
după o vărsare de sânge de o jumătate 
de oră, a succes -a străbate în palat; 
700 soldați au căcțut victimă acestei sân- 
gerose ciocniri

Constantinopol, 18 Sept. Consulii 
marelor puteri au provocat pe su
pușii lor să nu-și părăsescă locuin
țele în Țilele următore. Tâte prăvă
liile sunt închise și nimeni nu cu
teză se iasă pe stradă. Fierberea în 
tot orașul a ajuns la culme. Mânia 
Turcilor se îndreptă acuma nu numai în 
contra Armenilor, ci și în contra tuturor 
creștinilor.

Budapesta, 18 Septemvre „Ma- 
gyarorszâg**  află, că dieta ungurescă 
va fi disolvată în cjiua de 5 Octom- 
vre n. c.

densa decât când îi plâtea chiria, și d-na 
Pereanu, care scia ce fire are el, nu cer
case nicl-odată să lege mai de aprâpe cu- 
noscmță cu densul; văduse câ nu ascultă 
nicl-odată vorbele de încuragiare.

Cu mare greutate ieși Gheorghe din 
odaie sS se ducă sus ; de mai multe-orl voi 
să se întorcă înapoi, der în sfîrșit ajunse 
înaintea ușii d-nei Pereanu și bătu în- 
cetinel.

O femeiă plăcută îi deschise și se uită 
la el cu mirare:

— Ce, dumneata ești, domnule Ghe
orghe! Cine s’ar fi așteptat să te vadă? 
Ce mai nou? Intră și poftim de ședl, 
te rog.

Și arătă cârpaciului un scaun lângă 
foc. Un ibric de metal poleit colcăia îna
intea focului, masa era aședată, tacâmurile 
puse; era vremea gustării de dimineță.

Pe ferestră se aflau câte-va ghivece 
cu ochiul boului.

Odăița era plină de veseliă. Un copil 
mic, grăsuliu, plin de sănătate, sta pe jos 
și se juca... O rază de sore cădea pe ca- 
pu-i blond.

— Iacă, cugetă Gheorghe, cine și-ar 

fi închipuit, că copilul acesta scie de pe 
acum sS întindă curse sorelui. Ia te uită 
a și prins o rază!.... Ah! visul meu!....

— Doriți ceva, domnule Gheorghe? 
întrebă d-na Pereanu.

— Aș dori, domnă, să rog pe fata 
dumnitale să vie să-mi deretice puțin prin 
odaiă.

Acest răspuns uimi pe d-na Pereanu. 
De câte-orl se gândise ea să deretice odaia 
lui Gheorghe!... Căci odaia lui ’i-ar fi pă
rut o rușine pentru casa ei, dăca nu s’ar 
fi aflat pusă lângă scara bucărăriei, astfel 
eă prietinii cari veneau să o vadă nu tre
ceau nicl-odată pe acolo.

— Cu plăcere, domnule Gheorghe, cu 
plăcere, (fise în sfîrșit d-na Pereanu; va 
veni cum va mânca; der dumneata ne faci 
plăcere să mănânci cu noi?

— Vă mulțumesc, răspunse îngânând 
cârpaciul, sunteți forte bună....

— Iacă și Ioana; Ioano, urmă d-na 
Pereanu cătră o fată, care tocmai venea, 
mănâncă mai iute; domnu Gheorghe do- 
resce să-i deretecl nițel prin odaiă.

— Bine, mamă. Tata vine la masă?
— Nu, hai să mâncăm.

Masa fu repede gata; puseră copilul 
cel mic pe un scaun, îi dădură o lingură 
să se joce cu ea pănă îi vor da de mâncare. 
D-na Pereanu tăia fălii de pâne, întinse 
unt prospăt pe ele și-i dădu și lui Gheorghe 
care luâ una cu mâna, care părea și mai 
negră pe lângă mâna brună, dăr frumosă 
a bunei sale gazde.

Cu cât înainta prândul, cu atât Gheor
ghe era mai mulțămit.

— Ce odaiă plăcută! cugetă el, se 
vede eă sorelui îi place aici.

Și se uita la raza care aluneca, când 
pe spinarea unui cotoi bătrân, când pe lin
gura copilului.

In sfîrșit Gheorghe (fise:
— Ce de sore în odaia dumnitale, 

domnă Pereanu!.... Trebuia să vă pară rău 
când e di ploiosă ori întunecosă și când 
nu-1 vedeți.

— Nu, domnule Gheorghe, căci nouă 
ni-se pare că la noi e sore tot-deuna; sun
tem fericiți, căci suntem unii lângă alții. 
Uite, adaogă ea mângăindu-șî copilul și 
sărutându-1, uite sorele nostru!

Aceste cuvinte făcu pe Gheorghe să-și 

aducă aminte, că vedenia disese: „In ini- 
mele acelea e în tot-deuna sore!**

Ioana strînse masa, îșl puse un șorț 
mare și dise lui Gheorghe:

— Ai săpun, domnule Gheorghe ?
— Mă tem, (fise sărmanul om, mă tem 

că nu am.... Vai!
Avea dreptate să dică „vai!**  bietul 

Gheorghe; nicl-odată nu se găsise săpun 
în casa sa.

— Ia săpun, ia găleta, ia perie, ia 
tot ce-ți trebue, clise d-na Pereanu fiicei 
sale, cu un ton blând și vesel, ca să nu 
atingă pe bietul om.

Ioana se coborî luând cu ea tot ce-i 
trebuia.

Gheorghe avea să ducă nisce ghete 
unui mușteriu, de aceea pleca și . el după 
ce d-na Pereanu, îl puse să făgăduescă, că 
va veni să mănânce și săra la densa, dăcă 
nu ’i-o fi odaia gata când s’o întorce.

Porni cu pasul său greoi și stângaci 
întrebându-se cum ’i se va părea când îșl 
va găsi odaia deretecată și curată. Va iu
bi-o mai mult? Va mai visa ce a visat? 
Raza de sore se va ține de făgăduială? 
Veni-va să-i lumineze locuința?
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Internatul român din Cernăuți.
In prima Septemvre n. s’a deschis 

noul internat de băieți români din Cer
năuți,. înființat de „Societatea pentru oul- 
tura și literatura poporului român din Bu
covina1*.  Acum, în primul an, au fost pri
miți în el aprdpe la 80 de băieți români 
din diferite ținuturi românescl ale Buco
vinei ; mulțl băieți însă, oarl ar fi dorit să 
intre în internat, n’au putut fi primiți 
de-ooamdată din oausa prea marei îmbul- 
4irl. Dăr se speră, că în anul viitor șoolar 
se va pute face loa pentru un număr și 
mai mare de băieți. Internatul stă sub 
oonduoerea d-lui profesor Grigorie Halip, 
ca director; mai sunt apoi trei prefeoțl 
și un administrator, ibtă ce spune „Gazeta 
Buoovineitt despre acest internat:

„Internatul aprope 41 de di este cer
cetat de visitatorl din sînul sooietății nos- 
tre, și fiesoe-care numai mulțumit se de
părtezi dintr’însul atât cu ordinea și cu 
disciplina, cât și cu arangeamentul intern 
și ou’ servirea mâncărilor. Ac}l, după o ju
mătate lună dela deschiderea internatului, 
toți, câți l’au visitat, mângăiațl pot să fiă 
în sufletul lor, că fragedele mlădițe ale 
neamului nostru sunt puse la loo sigur și 
cu scumpătate sunt soutite de infecțiile din 
afară și de pericolul desnaționalisării plă
nuite ou atâta lăcomie în aoest centru de 
cultură al țării nostre. Iți rîd ochii și 
inima ’ț.1 saltă de bucuriă, când peste 70 
de băieți, din diferite părți ale țării, toți 
curăței și ou fețele senine, îi vec|l la un 
loc ca frați, înșirați mic și mare în ginrul 
unei mese lungi luând împreună mâncarea, 
ce cu drag li-se servesce din jertfa oo- 
mună națională.

„In cplel0 treouts, internatul a fost 
visitat și de o comisiune exsmisă din par
tea guvernului, care s’a declarat deplin 
mulțumită cu întregul arangeament al in
stitutului.

„Publioul nostru peste tot, și damele 
române în special arată 41 A® 4*  cel mai 
mare interes față de aoest unic institut 
național de băieți al nostru din țeră. 
Aprope în fiă-care eh sosesc daruri de preț 
pe săma tinerilor noștri interniști, a căror 
crescere este acjl pusă în mâni sigure și 
curate și concredută inimelor nobile.

„Din cât am putut să aflăm și să ob
servăm înșine în scurtul timp dela des
chiderea internatului, putem să oonstatăm 
ou cea mai deplină mulțumire sufletâsoă 
și cu o rară buouriă pentru noi, că disci
plina și conducerea internă, îngrijirea și 
educațiunea, de oarl băieții noștri se bu
cură în noul institut, sunt la înălțimea lor. 
Tote acestea ne îndreptățesc să sperăm 
sigur, că resultatul primului an va fi în 
tote privințele măreț și înălțător, că bunul 
renume al Internatului este deplin asigurat 
pentru viitor și că scopul, oe întemeiătorii 
lui ’și-l’au propus prin acesta măreță 
operă a lor, merge ou pași siguri pe ca
lea realisării.

('osH'ocator.
Societatea pentru crearea unui fond 

de teatru națîonal-român își va țină adu
narea sa generală din ăst an în orașul 
Făgăraș în dilele de Duminecă și Luni în 
27 și 28 Septemvre n. c. ou următorea 
programă:
7. ț)iua primă 27 Septemvre st. n. Duminecă.

1) Președintele va deschide adunarea 
generală la 10 ore a. m. 2) Se aleg 2 no
tari pentru ședințele adunării. 3) Seoretariul 
va ceti raportul comitetului societății asu
pra lucrării sale dela adunarea generală 
din urmă. 4) Se alege o comisiune de 5 
membri pentru propuneri și raportul comi
tetului se predă acestei oomisiunl spre esa- 
minare. 5) Oassarul societății va oeti rapor
tul despre starea cassei cu sporul dela ul
tima adunare încooe și peste tot despre 
averea sooietății. 6) Se va alege o corni- 
siune de 5 membri pentru esaminarea ra
portului cassarului. 7) Se va alege o pomi- 
siune de 5 membri, cari în înțelesul §. 4 
din statutele societății vor câștiga membri 
fundatori, ordinari și ajutători pentru so
cietate. 7) Se vor ceti discursuri corăspun- 
4ăt6re scopului societății seu de altă ma- 
teriă literară, oe sunt a se insinua preșe
dintelui înainte de adunare. 9) Președintele 
închide adunarea.

II. J)iua a doua 28 Septemvre, Luni.
1) Președintele dechide ședința și pro

tocolul ședinței precedente se va ceti și 
auteniioa. 2) Raportul comisiunii pentru 
câștigarea membrilor noi. 3) Raportnl oo- 
misiunii asupra socoților cassarului. 4) Ra
portul comisiunii asupra raportului comite
tului societății și insinuarea propunerilor în 
interesul fondului. 5) întregirea comitetu
lui. 6) Deoiderea asupra mutării sediului 
comitetului dela Budapesta la Brașov. 7) 
S*  va decide locul și 4'ua adunării gene
rale pentru anul 1897. 8) Se va alege o 
comisiune de 3 membri pentru autenticarea 
protocolului din ședința II. 9) Președintele 
va închide adunarea.

Invităm la acestă adunare generală a 
sooietății pentru crearea unui fond de tea
tru national-român pe toți membrii funda
tori, ordinari și ajutători ai acestei socie
tăți, precum și pe toți binevoitorii ei și 
sprijinitorii culturei românescl.

Din ședința comitetului ținută în 
Brașov, la 2 (14) Septemvre 1896.
Iosif Vulcan m. p., Vasile Goldiș m. p., 

președinte. secretar [I.

Digestiunea seu mistuirea și somnul.

Unii, și între aceștia sunt bmenl 
cu multă sciință, cjic, că somnul după 
masă este vătămător, pentru-că, după 
părerea lor, el ar face mistuirea în
cetă, lentă; alții, între cari sunt ase

menea mulțl învețațl, spun din con
tră, că somnul ajută, în loc se tur
bure digestiunea normală.

Unii dintre cei dintâiu au <4is : 
a mesteca bine și a umbla apoi bine, 
sunt două secrete, cari fac vieța lungă.

S’a mai 4is> tot de aceștia: omul 
mistue, pe cât cu stomacul, tot atât 
și cu picibrele, adecă prin umblet.

Cu cine dintre aceștia este ade
vărul ?

In cele ce urmeză mă voiu sili 
se dovedesc, cum-că dreptatea este 
cu aceia, cari 4’°, cum-că somnul 
după masă, departe de a turbura 
digestiunea, el o ajută, adecă, că di
gestia în timpul somnului se face 
în cele mai bune condițiuni.

In favbrea acestei păreri avem 
susținerea în fapt a moșilor și stră
moșilor noștri, cari de regulă, dor- 
miau după masă, fără să fi obser
vat, că acesta le turbură sănătatea; 
ci din contră au continuat acest obi- 
ceiu din nem în nem, avend dovadă 
în sănătate și lungimea vieții lor, că 
somnul după masă este folositor.

Unul din împărații romani, cari 
dispunea de sclavi ca de animale, 
ce se pot sacrifica orl-când, în do
rința lui de a sci pe care parte este 
adevărul de mai sus, a făcut espe- 
riența următăre : a săturat trei sclavi 
dintre cari unul a fost pus în mare 
mișcare, altul la cetire și altul se 
dormă.

După câte-va ore el a sacrificat 
pe toți acești nenorociți sclavi și a 
constatat.: la cel care a dormit după 
masă, digestiunea era mult mai îna
intată decât la ceilalți doi.

Der considerat somnul, din punc
tul de vedere al scopului seu, el nu 
pbte fi privit decât ca un act natu
ral, chiar îndată după mâncare.

In adevăr, la micul copil, unde 
asemenea act se reguleză de cel mai 
cunoscător igienist, adecă de natura 
singură, somnul după sugere este o 
lucrare, care se împlinesce de sine.

Același lucru îl vedem la tbte 
animalele, ca câni, pisici, porci, boi, 
oi, paseri, etc., cari după o mâncare 
abundentă se culcă și dorm. Șerpii 
după ce înghit prada lor au un somn 
proverbial. Sălbatecii fac același lu
cru, și numai sub imperiul naturei, 
tot așa precum îl fac animalele.

Pe lângă acesta, cred că este 
mai înțelept lucru a crede, cum-că 
stomacul lucreză mai bine atunci, 
când cealaltă parte a trupului se re- 
pauseză relativ, căci sciut este, cum- 
că omul dispune de o sumă anumită 
de putere, pe care cu cât o, împarte, 
cu atât rămâne mai puțină pentru 
fiă-oare act ce trebue să împlinescă.

Un om, care după masă supune 

capul la lucru greu, trebue se-șl îm
partă puterea lui la doue mari func
țiuni, a stomacului și a creerului, și 
pentru-că funcțiunea acestuia este 
considerabilă, aceea a digestiunii va 
suferi.

Cine nu scie, că cugetarea după 
masă este' grea? Cine nu scie, că 
digestia, în timpul lucrului de cap 
este și mai grea? <

Iată pentru ce seși4ice: omul 
care gândesce mai mult este acela, 
care mistue mai reu — și din con
tră. S’a 4is lucrul următor, care este 
o erbre, după părerea mea: cum în 
timpul somnului circulația corpului 
devine mai încetă, și cu cantitatea 
sucurilor mistuitbre depinde de ac
tivitatea circulației, urmeză, că din 
causa somnului aceste sucuri, toc
mai după masă, când trebuesc ne
apărat, sunt puține, prin urmare este 
mistuirea grea. Cei cari au 4is acesta 
au perdut din vedere faptul urmă
tor, adecă, că fiă-care porțiune de 
hrană, caro cade în stomac, este un 
stimul pentru circulația acestuia, prin 
urmare pentru producerea zemurilor 
seu sucurilor lui mistuitbre — și că, 
în modul acesta, stomacul în loc se 
participe la repausul general provo
cat de somn, el este în de ajuns în
demnat, stimulat la funcțiunea lui, 
de hrana ce a primit,.

Am vă4ut ce disordine se în
tâmplă în mistuire când, după masă, 
creerul se pune mai ales la lucrul 
greu; acum se ne închipuim, că în 
locul creerului, după masă, lucreză 
sistemul muscular, adecă omul sătul 
face acte mecanice.

Ei bine, fără îndoelă, resultatul 
este același, digestia este mai grea, 
pentru același cuvent, adecă împăr
țirea forței organismului de-odată și 
la stomac și la mușchi.

Se scie, că baia, caldă seu rece 
după masă este vătemătbre! pen
tru ce?

De sigur, pentru-că ea turbură 
digestia, er turburarea acesta este 
produsă de sustragerea sângelui în 
forte mare cantitate în pelea celui 
ce se îmbăieză.

Pe basa acestor păreri, medicii 
iluștri recomandă dispepticilor, adecă 
celor ce au mistuirea grea, se se 
repauseze după masă, fiă chiar să 
dbrmă într’o cameră întunecbsă și 
retrasă; ei opresc absolut acestor 
pătimași după masă ori ce lucru de 
cap, fiă chiar cât de ușor.

Cum se scie că 2—3 bre ajung 
pentru digestie, somnul pe y, — 1 bră 
după masă sunt condițiuni favorabile 
unei bune digestiuni.

Se înțelege de sine, d’altmin- 
trelea, că mâncarea se nu trbcă peste

Tot cugetând astfel ajunse la mușteriu.
Bătu la ușă și așteptă. Nici un răs

puns. Mai bătu odată... Nimic; începu să-și 
piârdă răbdarea și tuși cu sgomot. Atunci 
au4i o vooe slabă întrebând:

— Cine e acolo?
— Eu sunt, domnule Martin, 4^se 

Gheorghe.
— Intră, te rog, căci nu pot să mă 

scol.
Gheorghe întră și vă4u pe domnu 

Martin în pat, forte bolnav.
Odaia era nederetecată, murdară; fo

cul abia mai scânteia îu sobă.
— Ei, domnule Georghe, dumneata 

’ml aduci ghetele, der nu cred să mai am 
parte să le mai încalț; ’mi-e forte rău.

— îmi pare rău, domnule, îmi pare 
rău.... Vai! Toți suntem bolnavi: unul e 
bolnav, altul e sărac ori alt-ceva.... Vai!

— Nevastă-mea a plecat de vre-o 
două cesurl, să caute ceva parale, că stăm 
rău, de când cu bdla mea. Nu sciu 
cum o să-ți plătim.

Și bolnavul scăpă un suspin în care 
se vedea cât suferea, cu corpul și cu su
fletul.

Gheorghe se gândi că are câțl-va 
bani.

Apoi 4ise tare:
— Despre plată, domnule Martin; lasă. 

VedI să te faci bine și când vei pută um
bla mai rupe ghetele și dă-le lui Gheorghe 
să le dregă.... Vai!

Bolnavul deschise ochii săi mari, os
teniți; se uită cu mirare la figura negră 
al lui Gheorghe, care se apleca spre el, și 
întin4endu-i mâna slabă, îi 4ise cu o voce 
tremurătore:

— Dumne4eu să te bine-cuvinteze, 
căci ești om milos.... Și fii bun, trage ni
țel perdeua, te rog; lumina aia e prea tare 
pentru mine.

Sorele tocmai lumina odaia și o rază 
oăduse pe capul bătrânului cârpaci.

Gheorghe plecă; se simțea schimbat: 
inima îi era plină de o bucuriă, care îl fă
cea să-și aducă aminte de vremea tinereții, 
în mijlocul câmpiilor luminate de sore.

Pasul îi era mai puțin șovăitor. Cu
vintele : „Ești om milos“, îi răsunau cu plă
cere în urechi.

Un țipăt îngrozitor îl deșteptă din 
visare. Vă4u venind în gonă spre el, un 

cal pe care era călare o fată frumosă, îm
brăcată ca amazonă, și care nu-1 mai pu
tea țină.

— Vai!... Pentru ce nu opresce ni
meni calul?... Să-l opresc eu!

Și se aruncă spre el, întinse manile 
și îl opri: capul fetei, care leșină, că4u pe 
umărul lui.

Mulțime de trecători se strînseră în 
jurul lor, unii spuneau într’un fel ce se în
tâmplase, alții într’alt fel. Un domn sosi 
galben ca un mort, și întrebă dăcă fata era 
cumva rănită.

— Nu, domnule, strigară două-4ecl 
de persone odată, dăr a leșinat. Uite omu 
ăsta a scăpat’o domnule; uite ăsta...

Der Gheorghe își făcea drum printre 
mulțime. Domnul luă pe fata și o duse în- 
tr’o farmaciă astfel, că Gheorghe pieri fără 
să-l potă opri cineva.

Mulțimea murmură: „Vedeți, bogătaș 
și nici nu viseză să dea ceva bietului om, 
care și-a primejduit viăța ca să scape fata!

— Vai! 4is® Gheorghe, când se de- 
părtă de acestă scenă, mult aș vrea să sciu, 
dăcă oe făcui eu e bărbățiă?

Luă ceva parale dela mușteriul la care 
se duse și apucă spre casă.

Un vînt rece îi sufla la urechi, ridica 
praful și ’i-1 arunca în ochi; dăr bietului 
om nu-i mai păsa: lui ’i se părea că era 
mai cald ca de obiceiu; se simția deștept 
dintr’un fel de pirotălă, o căldură dulce îi 
încăldea inima. Acum credea că spiritul 
spusese drept și că razele sorelui străbat 
câte-odată pănă în inimile omenilor, căci 
altfel pentru ce ar simți acum în el atât 
bine.

Când ajunse acasă vă4u pe d-na Pe- 
reanu în prag vorbind cu un vecin, și când 
se apropia îi disc:

— D-le Gheorghe, odaia ți-e gata, 
dăr poftim să mănânci și prân4ul cu noi.

Gheorghe primi și urmă pe buna fe- 
meiă în sofragerie, unde se și așe4ară la 
masă.

Bărbatul îl primi forte bine și mân
carea acăsta făcu lui Gheorghe nespusă plă
cere. Când fu să plece îl poftiră să vină și 
în 4iua de Crăciun.

Ah! dragă Gheorghe, ai dreptate să 
rămâi locului, încremenit, când întri în 
odaia ta. Ce schimbare! Ce plăcut e să vedl
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măsură, căci atunci este rău și dor
mind și nedormind: cel cu stomacul 
încărcat, de dorme are visuri urîte, 
limba încărcată, durere de cap, etc., 
de nu dărme gâfăie și sufere de multe 
turburări în sănătate.

T6te aceste sunt semne, că di
gestia este grea; er acesta nu din 
causa somnului, ci din a lăcomiei.

‘‘(„Apărătorul Sănătății11).

Teatru german în Brașov.
Subsemnata Direcțiune face cunoscut, 

că stagiunea din anul aoesta se va deschide 
în clădirea „Redîitei1* la 27 Sept. st. n. cu 
aiovitatea:

„Gobildete Menschen“, din vieța popo
rului vienes de V. Leon, representată în 
^Raimund-teatru11 din Viena și pe tote sce
nele mai însemnate.

Conducerea artistică și administrativă o 
au domnii: Leo Bauer (director); Garl Dief- 
fenbaeher (regisor pentru drame și co
medii) ; Hans Renner (regisor pentru tra
gedii): Alfr. Fischer (regisor pentru ope
rete) ; Leopkriss (l-iul oapelmaestru); Gus- 
tew Hedwig (cassar); Jos. Rossmann (gar
derobier); Carl Nasch (suffer); Gustaw Bin
der (bibliotecar și cancelist); Carl Wilhelm 
(Inspioient).

Personalul scenic este astfel compus: 
Domnii: Leo Bauer (director) peres 

nobles; Hans Claar I erou și amorez, ca 
ospe pentru stagiune; Richard Baumann, 
șarge ; Reg. Cari DiefLnbaoher, bonvivanți; 
Reg. Alfr. Fischer, I comic cântăreț; Herm. 
Flock, pârtii de tenor; Louis Neher I ro
luri de oaracter ; Adalb. ’Miinnich I comic 
juvenil; Teot. PlaDk amorez cântăreț; Reg. 
Hans Renner, eroi și părinți în verstă; 
Hugo Rochelle, primul tenor în operă și 
operetă; Jos. Stickel I oântăreț de operete. 
Carl Teller, părinți umoristici; Rud. Klein- 
Rhoden I erou și amorez ; Alex. Leichter, 
comic drastic; 8 coriști.

Damele: Marianna Austerlitz I bătrână 
comică; Paula Hoheneck, amoreză naivă 
și sentimentală ; Ella Hogen, dame de sa
lon; Anna Hochfeld, cântărâță de operete. 
Philippina de Morazewska șubretă; Toni 
Eibenschiitz pârtii de Sopran I, ca ospe pe 
timpul stagiunei; Maria Renner, marne bur- 
gese; Luisa Valberg, dame de distincțiune 
Melania Wachtel I eroină și amoreză; Jo
sefina Makesch cântărdță locală și șubretă, 
ca ospe pe timpul stagiunei; Paulla Mul
ler, amoreză naivă; 8 coriste.

Se vor representa în deoursul sta- 
giunei următorele piese :

Nomtățl: a) Comedii (Lustspiel u. 
Schwănke): „Comtesse Gukerlu von Schon- 
than und Koppel-Eilfeld. — „Der kleine 
Lord“ nach dem Englischen v. Burnek.— 
_Der Herr Senator11 von Schdnthan u. Ka- 
delburg (sămmtliche Repertoirestucke des 
deutsohen Volkstheaters in Wien).—„Der 
Herr Ministerialdirector“ Sohwank v. Vala-

bregue (Repertoirestucke des k. k. Hofburg- 
theaters in Wien. — „Militărstat“ Lustspiel 
von Mesed. — „Heinzelmănnchen11, Lust- 
spiel von O. Stocklaske. — „Rennesaince11, 
Lustspiel von Schonthao.

b) Drame: „Frâu Balk“, Vateriău- 
disches Schauspiel v. I. Leonhardt. „Han- 
nele“ Euhnendichtuug von Gerhardt Haupt
mann. nUllranda“ Drama von Carmen 
Sylva. „Nordische Heerfahrt“ von Henrik 
Ibsen. „Sakunlala11 aus dem Indisohen von 
Wollzogen. „Die offizielle Frauu Schauspiel 
von Hans Olden (săamtlioh Repertoire
stucke des k. u. k. Hofburgstheaters in W>en) 
„Else von Erlenhof11 von Roppel Eilfeld.

c) Opere și operete: „Pagliacciu 
(Bajazzo) Oper von Leoncavallo. „Das Mu- 
dell“, Operrette von Suppe. „Der kleine 
Duckmăuser“, Operrette von Bokor. „Der 
Pumpmajor“, Operrette v. Alexander Neu
mann. „Die kleinen Schafehen“, Operrette 
etc. eto.

d) Farse și piese poporale: 
„Der Nazi“ Posse von Lindau u. Krenn. 
„Gebildete Menschen“, Volksstuck von 
Victor Leon. „Goldregen“, Volksstuck von 
GelJke.

Prețurile abonamentului: prentru 20 
representațiunl, (10 ou păreche, 10 fără 
păreche):
Fotoliurl, rândul 1—5 pentru
Parchet, „ 6 — 11
II Parchet, „ 12—15
Balcon
I Rang

Abonamentele se

10 repr. fi. 8
71

71

71

71 
începând 

de Luni 21 Sep. st. n. prin d-1 Gustaw 
Hedvig, oaesarul teatrului (La Redoute în
dărăt în curte). — Tote oelelalte se vor 
anunța prin afișe.

n 

îi 

îi

n

n

7)

îi
primsso,

6.
5,

71

n
10.

5.

Asigurând onor, public, că direcțiunea 
întotdeuna se va strădui de-a corespunde 
în modul oel mai consciențios tuturor ce
rințelor drepte, ea recomandă întreprin
derea sa bunăvoinței publicului brașoven 
în general cunOsout ca iubitor de artă.

Cu distinsă stimă
Loo Bauer, 

directorul teatrelor orășenescl 
reunite din Brașov și Sibiiu.

Cultura pomilor.
(Urmare).

VIII. Culesul și păstratul pomelor. 
Ca la tâte lucrurile economice, așa 
și la pomărit, scopul din urmă este 
culesul (reedita), Dela modul cum se 
face culesul, atârnă tot-deuna păs
trarea seu stricarea pâmelor. Decă 
scuturăm pomii ca se cadă pdmele, 
acestea se pălesc, se vatemă și nu 
se pot pestra timp mai îndelungat. 
De unde urmeză, că dâcă voim se 
pestrăm pbmele timp mai îndelun
gat, trebue sS le luăm cu mâna seu 
cu culegetorea, ca se nu se vateme.

Merele și perele se culeg atunci,

când codițele lor se desface cu în
lesnire de crengi și când sîmburii 
celor dintâiu sunt brunețl, er ai pe
relor s’au înegrit cu totul. Prunele, 
cerașele și persecele se culeg atunci 
când li-s’au schimbat coldrea dina
fară, eră miecjul lor s’au făcut mole 
și dulce.

Timpul cel mai potrivit pentru 
culesul pâmelor este atunci, când 
pomele sunt deplin svântate, adecă 
dela amecji pănă când apune sdrele. 
A culege pdmele îndată după o pldiă 
seu pănă când este încă rduă pe ele, 
însemnd4ă a-le espune în-adins stri- 
căciunei.

Culesul pomelor ar trebui făcut 
ceva mai târ4iu, de cum se îndati- 
neză plugarii noștri, de-o parte ca 
se cadă tote pdmele vermenose, de 
altă parte ca cele remase în pomi 
să aibă timp de ajuns pentru a se 
coce și drege.

Culesul cel mai bun este acela, 
care se pote face cu mâna, după 
cum am 4i0 ȘÎ la început. Afară de 
culesul cu mâna se mai pot între
buința și numite culegători, precum 
o corfiță seu un săculeț cu greblă, 
cu ajutorul cărora încă se mai pot 
culege pdmele, de pe unde nu ajun
gem cu mâna. Deși culegetdrele nu
mite au code lungi și se pote ajunge 
sus cu ele, totuși la cules se mai în
trebuințăm de multe-orl și scară, care 
ar trebui anume făcută, ca să nu se 
prea lasă pe pomi, căci prin acesta 
s’ar pute vătăma și rupe multe din 
crengile mai subțiri și mai tinere.

Pdmele iernatice, căci mai cu 
semă de acestea e vorba, după ce 
se culeg, se așe4ă câte două-trei 4*le  
grămadă într’o casă, ca să asude 
ume4elele din ele, apoi se iau rend 
pe rend și se șterg cu un petec de 
lână, apoi se așe4ă de ispravă pe 
nisce stelage, (armare) anume întoc
mite spre acest scop în pivnițe, unde 
voim ca să ierneze. Pe stelagele nu
mite se așterne mușchiu, otavă seu 
paie, ca pdmele se nu se vateme de 
scândurile gole.

Precum aerul, lumina, căldura 
și ume4ela sunt, cari dau vieță și 
fac de cresc și se coc pomele, tot 
ele pot se producă și stricarea lor. 
De aceea pivnițele, în cari voim a 
păstra pomele peste iârnă, trebue fe
rite de prea multă lumină, căldură 
și ume4olă. Prin urmare în pivni
țele cu mere n’ar trebui suferite bu- 
țile cu vin și că4ile cu var4ă.

Pentru a feri pdmele de lumină, 
căldură și ume4âlă, au încercat unii 
a-le pestra în anumite lă4i mari seu 
buți, împăturându-le cu mușchiu, hăr- 
tiă sugetdre seu năsip bine uscat, în

cari s’a dovedit, că iernâză mai bine 
ca fiind libere și espuse numai pe 
atelaje.

In locurile mai muntâse se fac 
anumite pivnițe în pământ, în cari 
încă se pot pestra pdmele bine, decă 
sunt destul de ferite de ume4elă.

Cu cât sunt pomele mai mus- 
tose, cu atât se putre4e9C mai cu
rând, și din contră, cu cât sunt mai 
tari, cu atât se pot pestra timp mai 
îndelungat. însușirea din urmă o au 
pdmele iernatice, de aceea ele se și 
pot pâstra timp mai îndelungat.

întocmai ca bucatele, așa și pd
mele când se culeg au un preț de 
tot scă4ut. De aceea lucrul de că- 
peteniă este păstrarea lor pănă când 
se plătesc cu un preț mai însemnat,

IX. întrebuințarea pomelor. Nu e 
destul se seim cresce și cultiva pomii 
prin grădini, ci mai trebue se seim 
și întrebuința pdmele lor. Și tocmai 
acesta lasă la noi mult de dorit, 
căci când sunt pome multe, atunci 
se prăpădesc, mai cu semă așa crude 
cu grămada, fără a se mai cugeta 
cineva și la viitor.

Pomele crude conținând mai 
multă apă, dela 70—80%, decât alte 
materii albuminose și zăhărdse, se 
mănâncă mai cu semă pentru sete; 
ele au o influință însemnată asupra 
mistuirei, curățirei sângelui și a să
nătății omului. Pentru aceea n’ar 
strica, când după fîă-care mâncare 
mai grea s’ar consuma și câte-va 
pdme crude; ele sunt fdrte bune pen
tru sete, după cum am 4'0 și mai 
sus, der de fdme nu prea țin și ca 
să putem trăi numai cu ele, ar tre
bui să mâncăm fdrte multe.

Este cunoscut, că unele pdme, 
cu deosebire văratice se trec fdrte 
curând, așa încât, decă nu ne îngri
jim, ca să le schimbăm din starea 
lor crudă, nu putem ave alt folos 
practic, decât lăsându-le să le strice 
copiii, dându-le la porci, seu făcând 
un fel de must dulce din ele pen
tru casă seu de vân4are.

Pentru a întâmpina asemenea 
neajunsuri, dmenii au început a usca 
pdmele, cari apoi se pot păstra timp 
mai îndelungat. Astfel merele și pe
rele se curăță frumos de cdja de
asupra și de cocenii dinlăuntru apoi 
tăindu-se fălii subțiri se pot usca în
șirate pe sfore, puse pe scânduri cu
rate seu lese de nuele, la sdre seu 
în cuptore, după ce s’a scos pânea. 
Prunele se uscă mai cu semă pe 
nisce cuptore anume făcute sâu tot 
pe scânduri și lese în cuptdrele de 
pâne, tot așa se mai pot usca și ce
rașele și vișinile.

In timpul din urmă s’au inven-

dușumeaua așa de bine spălată, lemnele din 
foc trosnind, ibricelul frecat frumos și plin 
de apă pentru ceai, uneltele aședate, gea
murile așa de curate, încât se vede lumina 
sorelui care auresce ferestrele caselor din 
față, paharul de cositor șterse bine și două 
farfurii spălate și aședate pe poliță, mes- 
ciora rotundă și lângă ea un scaun, âr pe 
scaun Evanghelia, buna și vechea Evan- 
.ghelie așa de mult timp uitată!

Gheorghe după câte-va minute de mi
rare, dise iar „vai!u der nu cu tonul de 
tristeță obicinuit, ci cu ton de încântare 
la fel cu a copilului, care se opresce îna
intea gemului unei cofetării.

Se duse la ferestră și se uită; se duse 
la foc și se uită, apoi se aședă pe scaun 
și-și acoperi fața cu mânile ca și cum s’ar 
fi credut jocul unui vis. Der nu era vis; 
era o fericită realitate.

După ce mai dise odată „vai!“, des
chise Evangelia. O lumină viuă cădii pe pa
ginile ei, asupra acestor vorbe:

„Se nu încetăm nicl-odată de a face 
bine, și va venî vremea de vom culege 
fructele faptelor nostre bune“.

In aceeeșl clipă dulcea voce melo- 
diosă, pe care Gheorghe o mai audise, șopti:

„Ne place odăița ta, și vom mai veni!“
Când îșl mai veni în fire din turbu- 

rarea sa, Gheorghe se duse să mulțumescă 
d-nei Pereanu și Ioanii, care se ostenise 
atât pentru el. In recunoscința sa, Gheorghe 
ceru să-i dea mâna să ’i-o strîngă ceren- 
du-șl iertare, că îi era pielea aspră și negră. 
D-na Pereanu se grăbi să ’i-o strîngă cu 
sinceritate și bunătate, adăogând tot-de- 
odată zîmbmd, că nițică apă și o cojiță de 
săpun ar fi de ajuns ca mâna să nu-i mai 
fiă nici aspră, nici negră. Lecțiunea ii pri
mită cu recunoscință.

In noptea aceea somnul bietului câr
paci ar fi făcut poftă și unui rege. In vi
surile sale, vedea ivindu-se figuri cerești și 
audea o musică de voci dulci, care mur
mura aceste vorbe: „Dumnedeu te bine- 
cuvinteze, ești om milos11.

Se sculă de dimineță și se ridică să 
se uite pe stradă. Pe case și pe pământ 
se întinsese o pătură grosă de zăpadă; nori 
albi umblau încet, pe cer, dâr lăsau ici, 
colea, să se vadă bucăți mari de senin.

Mânca cu mai multă plăcere, ca de

obiceiu, apoi se puse pe lucru. Nu lucra 
de mult, când spre marea sa mirare se po
meni cântând.

Gheorghe cânta!
ț)iua urma a fi întunecosă, și cu tote 

astea lui ’i se părea că în odaia sa e lu
mină ; și pe când îngâna cântece din co- 
pilăriă, gândiri vesele și amintiri fericite 
se jucau prin prejurul său, ca o horă de 
spirite bine-făcătore.

Lucră câte-va ceasuri, pănă ce veni 
Ioana să-i pregătescă de masă. Gheorghe 
ieși din casă ca s’o lase să așeze singură.

Nu făcuse o sută de pași, când văcju 
jos pe trotuar un copilaș de doi său trei 
anișori, care plângea.

Un pâinar, cu coșul pe umere se oprise 
dinaintea lui.

— Nu cumva scii al cui e copilul ăsta ? 
întrebă el pe Gheorghe!

— Nu sciu, răspunse Gheorghe; ce să 
facem cu el?

— Ce să facem? să-1 ducem la polițiă.
— Nu, nu, răspunse Gheorghe pomenii 

poliției au mâna aspră, mai bine îl iau cu 
mine, îl țin eu. Vrei să mergi cu mine, 
puiule ?

Și Gheorghe întinse copilului mâna, 
pe care o luâ, și uitându-se la el cu ochii 
săi negri, mari, plini de lacrimi, strigă: 
„Mamă!“

— Oh! drăguțul tati!
Și se întdree acasă, vorbind cu co

pilul cât putea mai frumos și făgăduindu-i 
că-i va da de mâncare și că muma sa va 
veni să-1 ia.

De ieri încoce se făcuse o schimbare 
însemnată în vieța lui Gheorghe. Nicl-odată 
nu avusese spiritul mai activ; nicl-odată 
nu se interesase de atâtea lucruri. Tăia o 
falie mare de pâne și o dădu copilului, pe 
care-1 puse lângă foc ; apoi scoțendu-i pan
tofii și ciorapii udl, îi încâlcii piciorușele.

Ninsorea stătuse; norii erau mai rari; 
sdrele palid de iărnă întră în odaie și în
vălui cu razele sale pe copil și pe bine
făcătorul său.

Der copilul, după ce se sătură, începu 
iar să strige: „Mamă“.

Și Gheorghe dise și el „vai!u Nu mai 
soia ce să învîrtescă, ca să facă pe copil 
să petrecă. Sdrele îi veni în ajutor; luă 
ibricul de cositor și-1 făcu să se oglindescă 
la razele sorelui înaintea copilului, într’un
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tat nisce cuptâre măestrite anume 
făcute pentru uscatul pomelor, cu 
ajutorul cărora se pot usca mai bine, 
mai cureDd și mai multe pome de
odată, ca cu cele cunoscute până 
acum.

Din pomele uscate se pot pre
găti apoi nisce zămurî dulci, bune și 
ușdre de mistuit, mai cu semă pen
tru d0 post.

Din pomele crude, der bine cbpte 
se mai pote estrage și un fel de lic- 
tar (miere). Spre scopul acesta pru
nele rescopte se pun cu puțină apă 
într’o căldare mare, unde se fierb 
pănă ce se desfac de sîmburi. După 
aceea se străcoră prin o sită și mus
tul dobândit se tot fierbe păuă ce 
s’a ÎDegrit și învârtoșat ca aluatul. 
Atunci se gol esce din căldare în anu
mite borcane de sticlă seu die de pă
mânt, cari legându-se bine pe la gură 
se pun în pivnițe la jecdre, pănă 
când avem trebuință de mierea nu
mită, în (file de post seu cocându-se 
în aluat, în cuptorul de pane.

Tot ca mierea de prune se face 
și cea de cerașe și vișine, apoi de 
mere și pere, cari asemenea se cu
leg când sunt rescopte, apoi se fierb 
într’o căldare mare cu puțină apă 
pănă. ce se înmâie. Mustul dobândit 
din acelea încă se străcoră prin sîtă 
după aceea se tot fierbe pănă se în- 
groșă ca aluatul. Pentru a da și 
mierei de mere și pere o colore negră, 
adaugem în ea, pe când fierbe pu
țin must de mure sâu fructe de soc. 
Se înțelege, că pentru pregătirea 
acestora, se mai recer și dre-carl 
cunoscințe practice, adecă trebue se 
vedem mai întâiu pe alt-eineva fă
când, apoi se ne apucăm și noi, căci 
numai din spuse și aucjite se pdte 
întâmpla, ca sâ nu reușim chiar bine 
cu lucrul nostru.

(Va arma).

Cunoscințe folositore.
Sunt unele lucruri, pe cari mai 

în fiă-care casă le găsim, mereu ni
se întorc; prin mână, aprâpe în fiă- 
care di i0 vedem, ori audim vorbin- 
du-se despre ele, și cu tote acestea 
rnulțl nu sciu și nu-șî pot da semă 
cum și din ce sunt făcute, unde și 
cum se produc etc.

Decă nu altfel, der cel puțin 
pentru dorința de-a sci și de-a cu- 
nosce, ce trebue s’o aibă fiă-care om 
doritor de înaintare, vom da pe rând 
câteva amănunte asupra unor lucruri, 
ce se ivesc mai des înainte și pe 
cari fiă-care om ar trebui se le cu- 
ndscă mai de-aprâpe. Așa vom în
cepe mai întâia cu:

Iasca. Tot țeranul scie ce este 
iasca, pe care o folosesce mai ales 
ca material de aprins; nu toți sciu 
înse, cum și din ce se face ea. — 
Iasca se face din nisce bureți, ce 
cresc pe arbori (copaci). Bureții se 
adună tdmna, se curăță de cdja cea 
aspră dinafară și se taie în fălii sub
țiri. Acestea se fierb în apă cu leșiă 
de cenușă, se spală apoi în apă, se 
bat bine cu un ciocan de lemn și 
se frecă bine în mână, pănă se fac 
moi și mlădiâse. Bureții astfel pre
parați s’au prefăcut în iască. Acâstă 
iască se folosesce câte-odată și în 
medicină pentru liniștirea sângelui; 
atunci trebue se fiă forte curată și 
fără nici un amestec străin. Când 
înse iasca se prepară ca material de 
aprins mai puternic, se mdie mai în- 
tâiu într’un fel de zamă (soluțiune) 
de salpetru și apoi se usca.

E de însemnat, că nu toți bu
reții de pe copaci dau iască bună; 
cei mai mulți bureți dau iască rea, 
lemnâsă. Mai buni sunt bureții așa 
numiți pe latinesce: Polyporus fomen- 
tarius, cari cresc mai cu semă pe 
fagi în Germania, Boemia, Svedia 
etc., ba chiar și în țâra nostră.

Scorțișora. Ea nu este alt-cova, 
decâtscorța rămurelelor unui arbore, 
ce cresce prin China, Iaponia, în unele 
părți ale Americei de mecja-cji, în 
Egipt etc. In Europa se cunâsce scor
țișora cam de prin anul 1340. Ar
borele de scorțișdră trebue se fiă tî- 
ner, dela 5 pănă la 30 de ani cel 
mult. Recolta se face de doue-ori pe 
an: primăvara prin Maifi și tâmna 
prin Octomvre. Se taie adecă ra
murile tinere și se sucesc tdrte în
cet, pentru a face să cadă pelița de 
pe de-asupra. Se fac apoi nisce tă
ieturi de-a lungul scorței, care cu 
mare ușurință se desface apoi de 
lemn. După aceea se taie în bucăți 
și se uscă la sâre. Uscându-se, ea 
se contrage și se sucesce de sine, 
luând forma cunoscută de noi. Ea 
are un miros și gust plăcut, pișcă- 
tor și puțin zaharos. Este scorțișdră 
de Ceylon și scorțișora de Cayenne. Cea 
mai bună și prețuită e cea de Ceylon.

Pluta, din care se fac dopurile 
pentru astuparea sticlelor, este scor
ța unor stejaii anumițl, ce se nu
mesc stejari de plută și cresc cu deo
sebire în Șpania, Italia, în nordul 
Africei, în Francia sudică, Portu
galia etc. Tot la 7—10 ani scorța 
se despâiă de pe stejar în formă de 
table, scânduri mai mult seu mai 
puțin încovoiate. Scârța acesta se 
întinde în apă și se așâ(jă pe ea 
greutăți, pentru ca să se îndrepteze 
și să ia forma unei table mari. După 

aceea se uscă încetul cu încetul și 
astfel avem pluta, din care,se fac 
dopurile.

E de însemnat, că stejarii de 
plută nu sufer nimic prin aceea, că 
li-se despâiă scârța, ba încă acesta 
îi ajută ca 'să trăescă mai mult, 
ajungând pănă cam la vârsta de 
150 arii. Din plută se fabrică do
purile de regulă cu mâna, ocupân- 
du-se cu acest lucru mai cu sâmă 
femeile și copiii. Un lucrător bun 
pâte face la c|i câte 1200 dopuri. 
Se fabrică înse și cu mașini, cari 
dau de 20 de ori mai mult ca un 
lucrător, însă dopurile nu sunt așa 
bune ca cele lucrate cu mâna.

Bumbacul este o lână, ce se pro
duce în capsulile unor plante erbâse 
ce cresc în țările căldurâse, ca de 
esemplu în India ostică, în China, 
Arabia, Egipt și Etiopia, unde se 
planta bumbac încă înainte de Chris
tos. In America nordică și sudică, 
apoi în unele părți ale Italiei, Spa
niei, Greciei, mai ales însă în Aus
tralia etc. încă se planteză mult 
bumbac.

Plantarea se face așa, că să- 
mînțele de bumbac se așeză în pă
mânt bine lucrat, tot cam la o de
părtare de 1—2 metri. Pănă ce 
cresc mari, pământul se plivesce 
bine; ramurile trebuesc ciuutate din 
când în când, pentru ca arborele să 
se facă mai stufos și se nu crâscă prea 
înalt, căci atunci nu se mai pot cu
lege fructele cu mâna. înălțimea ar
borelui este cam dela 1—6 metri. 
Pe ramurii acestui arbore se fac 
nisce capsule cam în forma și de 
mărimea nucilor. In capsule sunt 
siraburii, înveliți în bumbac. Capsu
lele se culeg îndată ce încep a se 
deschide și din ele se scâte bum
bacul împreună cu sămînțele. Fiindcă 
firele de bumbac sunt strîns legate 
de sămînțe, trebue să se curățe. 
Curățirea se face cu ajutorul unor 
mașini. Cu cât bumbacul e mai bine 
curățit de sămânțe, cu atât este mai 
fin, bun și mai scump. După ce se 
curăță, bumbacul se îndesă bine în 
nisce saci seu se preseză în baluri 
și astfel se trimite la fabrici, unde 
se torce.

L â t e r a t u r*  ă»
Instrucțiune în afacerea dărilor de 

beutură de consum și de vândare pentru 
vin, bere, carne, zuliar și spirtuose în folosul 
economilor și proprietarilor de vii 1 esem- 
plar trimis franco 12 cr. Venei.Sforilor 30°/0 
rabat. Se află de vânclare la d-1 JEmamiil 
Barbulescu, învățăt. gr. ort. român în Pesac.

*

O drăgălașă și forte prețidsă oolec 
țiune de episode, novelete și povestiri is
torice a apărut în Tipografia „A. Mure- 
șianu“ din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanuu. Format mic 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
20 cr. Nu putem în de-ajuns recomanda, 
mai ales pentru biblioteoile nostre popo
rale, acostă colecțiune de scrieri istorico- 
beletrestioe, atât de rari în literatura nds-» 
tră, cari tote au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă. Cei oe în timpul din urmă au cetit 
foiletonele publicate de d-1 autor P. Bros- 
teanu în numerii de Duminecă ai 4iarulul 
nostru, au cunoscut valorea netăgăduită a 
scrierilor d-sale, atât de mult aprețiate din 
părtea cetitorilor.

*
Escursiunl pe munții Țerei-Bârsei și 

a Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețidsă, scrisă de d-1 loan- 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, scrisă 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 cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu sohițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc, etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să ounâscă, ori chiar să faoă esoursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă aourn nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăoută și folositâre tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, oostă 1 fl. (-}- 6 cr. 
porto). De ven4»re și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

MULTE SI DE TOATE.3

Școiele de fiert în Anglia.

In Loudra pănă acum sunt 140 școla 
de fiert, în oarifetele înveță să fiarbă. Fe
tele din Londra du pot învăța gospodâria- 
dela mamele lor, deorece ele insele nu o 
sciu.

Afară de acestea, mai invâță fetele- 
spălatutul, călcatul și lucru de mână, cari 
tote pentru EDgiese sunt lucruri nouă. In 
Londra pănă acum 30,000 fete au absoivat 
șcbla de fiert pe spesele orașului. O gazetă 
din Lonara scriind despre școiele aceste,, 
tace observarea, că totuși pentru o femeia, 
e mai de folos să se pricepă în ale gos
podăriei, decât să scie de rost biblia seu. 
vieța patnarchilor.

chip așa de ciudat, încât copilul începu să 
rîdă arătând cu degetul ibricul.

Era o scenă încântătore: bătrânul, 
mulțumit de isbânda sa îșl îndoi sforțările; 
veselia copilului, care se mări din ce în ce 
mai mult, îl cuprinse și pe el și începu să 
rîdă din totă inima.

Era ceva ciudat in acordul acestor 
două rîsurl așa de deosebite: unul plăcut 
și argintiu, altul cam răgușit, ca un rîs, 
care vine de departe ?i cu care nu s’a ser
vit cine-va multă vreme.

Atunci Gheorghe audi vocea cea mică 
cunoscută, care îi dise: „Vedi bunule Ghe- 
orghe, acum ne place să venim la tine“.

Copilul îșl uitase paraponul; era ca 
la el acasă. Gheorghe începu să lucreze, 
și densul se sculă de jos și începu să alerge 
în tăte părțile prin odaiă, mereu urmărit 
de raza de sore, care se juca în pletele-i 
de aur și în lacrimele care se uscau pe obră- 
jiorii săi rumeni.

La prâncl., Gheorghe se puse la masă, 
luâ copilul lângă densul și-i dădu partea 
cea mai bună uitându-se cu o plăcere de 
nedescris la el cum mânca.

Săra, copilul adormi. Gheorghe îl luă 
în brațe, îl legănă cântându-i un cântec 

vechiu și îl culcă pe mantaua sa. Apoi 
aprinse luminarea și se uita la copil pe 
când lucra și se simțea fericit.

Un sgomot de pe uliță îi atrase lua
rea aminte. Forte rar se întâmpla ca tă
cerea stradei să fiă turburată la ceasul 
acela. Se audeau mai multe voci; apoi 
cine-va bătu la ușa sa. Gheorghe gândi că 
se aprinsese casa; se scula repede de unde 
ședea și prima sa mișcare, fu să se apro
pie de copil, ca să fiă gata să-l ia în brațe 
de vă fi trebuință.

Dâr audi pe d-na Pereanu dicând:
— Deschide ușa d-le Gheorghe, vrea 

cine-va să vorbescă cu d-ta.
— Ce să fiă ? se întrebă Gheorghe; 

că dor’ nu mi-o fi aducând nimeni pe vre
mea asta niscai ghete să dreg.

Deschise și audî pe d-na Pereanu 
dicând:

— Pe aici, domnă. Aci stă d. Ghe
orghe. Dâr nu cred, să-l fi găsit dânsul, 
căci nu mi-a spus nimic.

In timpul acesta o femeiă se repetji 
în odaiă, și clise:

— Domnule, la dumneta e copilul 
meu, unicul meu copil ? Oh! spune, te rog!

Gheorghe zăpăcit, întâiu tăcu, apoi 
dise cu simplitate:

— Nu sciu dâcă e al dumnitale; 
uită-’l.

Și, apropiând încet luminarea de manta, 
arată copilul adormit. O aruncătură de ochi 
fu de ajuns mumii; îșl strînse la piept co
pilul, care deschise ochii, și liniștit, recu
noscând pe muma-sa, o luă de gât cu bra
țele sale grăsulii și apoi adormi iar.

In sfîrșit muma îșl luă copilul și plecă 
cu el acasă după ce mulțumi din suflet lui 
Gheorghe și după ce îl pofti să vie să mă
nânce cu ea și cu soțul său în tote Du
minecile.

A doua c|i fiind Duminecă d-na Pe
reanu dise lui Gheorghe să mergă cu dânsa 
și cu fiica sa la biserică și el primi.

Ar fi greu să spunem ce simți Ghe
orghe, când întră în biserică; mărimea clă
dirii, mulțimea omenilor, cântecele corului, 
totă priveliștea aceia neobicinuită, îl uimea 
și îi plăcea, căci îi aducea aminte anii fe
riciți ai copilăriei când însoțea pe mumasa 
în sfîntul locaș și se ruga împreună ou ea.

D-na Pereanu se uita din când în când 
la figura senină a bătrâului și se bucura 

în sine de gândul bun ce avusese, căci se? 
vedea că era adânc mișcat.

Când eșiră din biserică, Gheorghe se 
despărți de d-na Pereanu și se îndreptă, 
spre locuința părinților copilului pe care îl 
găsise. Bărbatul, nevasta și copilul îl aș
teptau la ferâstră și cum îl vădură îi ieșiră- 
înainte. Copilul păru că-1 cunosce și zîmbi. 
luându-1 de mână și târîndu-1 în casă.

Din diua aceia Gheorghe se ducea în 
tote duminecile să mănânce cu ei. Copilul 
se obiclnui a-i c|îc® „unchiul Gheorghe “ și 
bietul cârpaci îșl petrecea o jumătate din 
săptămână gândindu-se la scenele acestea,, 
și cealaltă jumătate așteptând cu nerăbdare 
Dumineca ca să se ducă iar.

Ioana îi ținea odaia curată și raza de 
sore credinciosă făgăduinții sale, îi gonea- 
din ea întristarea și întunerecul.

într’o di d-na Pereanu chiămă pe 
Gheorghe sus la ea spunându-i că dorea 
cine-va să vorbescă cu dânsul.

El dete fuga și vădu două dame ti
nere și frumose, în îmbrăcate scump.

Cea mai tinără se uită la el. Bătrânul 
se roși. Nicl-odată nu se uitase astfel la el 
nisce ochi așa de frumoși.

— Mă iartă că te supăr, dise ea, dâr
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Prețul pe?
100 ehilogi!.

dela | până

Grâu Bănățenesc _ 7.20 7.2b
Grâu dela Tisa — ,— .—
Grâu de Pesta 81 7.35 7.40
Grâu de Alba.regaia 81 7.30 7.35
Grâu de Bâcska 81 7.35 7.45
Grâu ung. de nord 81 .— .—

Ci O O Prețul per
Semințe vechi Boiul 5 w 100 ohilert.

ori nouți
o a dela până

Săcară 70-72 6.15 6 25
Orz nutreț 60-62 4.10 4 40
Orz de vinars 62.64 5 10 5 80
Orz de bere 64.66 6.40 7.70
Ovăs 89.41 5 35 5.85
Cucuruz bănăț.. 75 •—
Cucuruz altă soiu 73 .— .—
Cucuruz — .— ,—
Hirișcă n — —

Cursul
i roduct-ediVi

dela pană

Sem. de trif. Luțernă ungur. _ _ _ __
— transilvană — —. —
— bănățenă
• > roșia — —.—

Oleu de rap. rafinat duplu —.— —
©a

Oleu de in —,— —
Uns. de Dorc dela Pesta 54.— 55.-d dela țâră — —.—

Lc Slănină sventată 48.- 49.-
3 o 1) afumată —,— —.—

Seu —, __ ,—

8T—1
Prune din Bosnia îu buțl 11.- 11.50

din Serbia în saci 11.— 11.50
© Lictar slavon nou 12.50 13.50r- bănățenesc 11.50 12.—3 € Nuci

Gogoși
nAii arn

din Ungaria 
ungurescl 
serbesci

n galbină strocurată _ ___ _ e_
Ceară de Rosenau _ t_ _
Spirt

VV
brut
Drojdiuțe de spirt

—.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 18 Septemvre st. n. 1896.

MSsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1 H. L. 1 Grâul cel mai frumos 5 30
Grâu mijlociu . . 5 20

J1 Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 40
Săcară frumdsă . . 3 20

M Săcară mijlooiă . . 3 —
11 Orz frumos 3 40
n Orz mijlociu . . . 3 —
îi Ovăs frumos . . . 2 40
’ j Ovăs mijlociu . . 2 10
îi Cucuruz .... 3 60
î ) Mălaiu.................... 4 10
11 Mazăre.................... 7 —
îj Linte . . . • . 8 —
H Fasole................... 6 —
91 Sămânță de in . . 8 —
îî Sămânță de cânepă . 6 —

Cartofi.................... — 75
Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . 46
M Carne de porc . . . — 51

100 kil.
Carne de berbece . . — 32
Său- de vită prospăt 21 -

îî Său de vită topit 32 —

nu ai prins dumneata acum câteva săptă
mâni un cal care fugea?

— Ba da, domnă.
— Ah! ce fericită sunt! Te căutăm, 

tata și cu mine, de atunci; dumneata mi-ai 
scăpat viâța. Am avut noroc, de te-am gă
sit, cu o femeiă care ne lucreză albituri și 
căreia și ei — ne-a spus — că ’i-ai scăpat 
copilul. Se vede că dumneata ai obicei să 
faci bine.

Și adăogâ:
— Ași dori să fac ceva pentru dum

neata ca să-ți arăt recunoscința mea.... Ce 
dorescl?

Gheorghe ruspunse cu naivitate:
— Să-mi dațl ghetele să le dreg.
Un zîmbet ușor alunecă pe buzele fru- 

mose ale tinerei, care clise:
— Bine, ți le dau; să poftescl să le 

iei.... îmi făgăduesci că vii?
— Da, viu.
Atunci ea îi dădu adresa.
— Acum Eleno, aidem acasă iute să 

spunem tati, că am găsit pe cel care mi-a 
scăpat vieța, dise tinăra, celei care o în
soțea,

Apoi se întorse cătră Gheorghe și 
i dise:- 1

GAZETA TRANSILVANIEI

Calendarul septemânei.
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Rentă română perpetuă 187b &7o âpr.- Oct. 101?/,
Renta amortisabilă .... 5°/o JJ D 99?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 6°/o Ian.--lul. 98.3/,
„ „ din 1893 5u/o 98.3/,
„ „ 1894 int. 6 mii. r’7o Ajl.-Oct. 96,’/4
„ „ (Impr. de 32. ’/, mii. 4“/o lan.-lulie 86 3/<
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o îl « 87.—
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4°/o îl » 87. '/<
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/c h r 87.—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% 87.—
„ „ (Im. de 90 mii. 1896 47o i» > 87.1/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 6'7o Mai- Nov. 101 3/.,
Oblig. Casei Pensiunilor tr. 30C 10 289. -
Oblig, comunei BucurescI 1883 5»/u lau.-lnl. 95.-

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov, —
„ „ „ din 1888 5% lnn.-Dec, —
., „ „ din 1890 5“/n Mai-Nov. 96 -

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-luliB 92,’h
„ „ urbane BucurescI 6°/o
îl Î> D D 57o » » 83. V4
d j» îi Iași . •to/o 82..—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n h —. ■
V.M

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1625.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 222.—
Dacia-România uit. div. 35 le: 200 într. v. 435.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 H 455. -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295--
Soc. Rom. de Constr, uit. div.151. 250 189. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria*  Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 106.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 _ . -

,, , ,, „2 em. u. d. 0 10n —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30u —
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30 ' 1000 —.
Societ. p. const, de Tramways 20i 400.—
20 franci aur 20.10

*) In textul frances nu este arătat numele 
autorului.

SCOMPTUKl:

Banca naț. a Rom. 5°/0 Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . i‘/a7o
Casa de Depuneri 572 Berlin .... 3°/o
Londra .... 2°/n Belgia ....
Viena..................... 57o Elveția .... 3’/,

«

fîursuS 3a bursa dm Siena.
Din 18 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ 
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% .
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii .... 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta 
Renta 
Renta 
Dosuri

122.10
99.25

123.15
101.20
121.40
97.40
97.50 

154 75 
139.- 
101.50 
101.65 
123.55 
145— 
952 -

de
de argint austr. .
de

hârtie austr.

aur austr........................
din 1860...........................

Aoții de ale Băncei austro-ungară.

— Dă-ml mâna. Nu găsesc cuvinte ca 
să-ți spun cât îți sunt de recunoscătore.

Bietul Gheorghe nu mai scia pe ce 
lume era. întinse mâna sa negră îngânând 
un fel de mulțămire și mai făgădui încă- 
odată, că a doua di se va duce la dânsa.

Când întră în odaia lui cugetă:
— Trebue să fiă omeni bogațl; dâcă 

’i-oiu prinde mușterii pe toți din familiă, 
nu-mi mai pasă, o să fiu la largul meu cât 
oiu trăi:

O lumină mare îi umplu odaia și un 
glas îi clise:

— Să scii Gheorghe, că ți-ai făcut 
prietini numai mulțumită faptelor bune, 
care trebuiau făcute, âr nu să aștepți fără 
să încerci nimic, cum făceai tu mai înainte.

— Adevărat, dise Gheorghe în sine.
Ișl aprinse luleaua și se puse jos să 

se bucure de gândurile sale. Nu mai sim
țea amărăciunea, care îl făcuse să sufere 
odinioră. Acum îșl iubea locuința. Fata pe 
care o scăpase și tatăl său îl poftiră să 
ședă la ei într’o odaiă frumosă și încăpă- 
tore, der el nu primi, căci iubea pe stă
pânii casei în care stătuse atâta vreme și 
cari puseră de-i împodobiră frumos odaia 
cu mobile noue și cu flori pe ferestră. Și 

Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 401.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 369.10
Napoleondorî......................... . . 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.75
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.15
Note italiene........................ . . 44.25

Tergul de rimători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

14 Sept, de 4703 capete, la 15 Sept, au 
încrat —.— capete și au eșit 703 oapete ră
mânând la 16 Sept, un număr de 4000 ca
pete.

Se notâză marfa: ungur<5scă v e oh e 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
53.y2 or. pănă la 54.— cr., de mijloc dela 
—.— or. pănă la —.— cr. ușâră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

©mb*su8 pieței Krsșo's.
Din 19 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Oump. 9.44 Vând. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Oump. 5.60 Vând. 5.65
Etuble rusescl Cump. 126.- Vend.
Mărci germane Oump. 58.30 Vând.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Cursul leșurilor private 
din 16 Septemvre 1896

oump. vmde.

Basilica 6.70 6.90
Credit .... 197.- 198—
Clary 40 fi. m. c. . 57.- 58 —
Navig. pe Dunăre . . 142.— 146—
Insbruck .... 27.— 27.50
Krakau .... 27.— 27.50
Laibach .... 22.75 23.50
Buda 59.— 61.—
Palfîy .... —,— —a—
Crucea roșie austr. 18 10 18.70

dto ung. , 10.20 10.70
dto ital. 11.50 12—

Rudolf .... 23 — 24—
Salm .... 70.— 71—
Salzburg .... 26.25 27 25
St. Genois 70.25 71.25
Stanislau . 43.— 45—
Trieitine I'/s’/n 100 m- c. 145.— 150—

dto 4% 50 69— 73—
Waldstein 60— 62.—
Serbescl 3% 34 50 35.50

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4°/0 12150 122.15

Proprietar : Ots &B8Fell RSuresianea'
Redactor responsabil Gpegoriu

In tipografia aS 
primesce îndată un culegător 
de litere, gub condițiunl favorabile.

Refleotanții au se subșternă ru- 
gările lor la Administrațiunea tipogra
fiei și Librăriei diecegane din Caran-

bătrânul era încântat, se gândea că acum 
locuința lui era vrednică de „raza cerâscău. 
Der de ea nu pomeni nimului nimic; ră
mase taina vieții lui.

Fata cea frumosă venea pe la el des; 
când venea se așecla jos lângă el, deschi
dea Evanghelia, îi cetea părți din ea, și, 
cu vocea ei dulce, îi deslușea ce va să di că 
credința.

Astfel se strecurară cei din urmă ani 
ai vieții lui Gheorghe..

Când fu să moră, prietinii ce-șl făcu 
îi închiseră ochii și tot ei îl duseră și la 
locașul de veci.

— Ciudat, dise d-na Pereanu, ștergen- 
du-șl lacrimile, când se întorse acasă dela 
înmormântare; Gheorghe vorbea des de 
sore, se vede că-i plăcea mult, și ați bă
gat de sămă, că ieri când a murit îi lumina 
fața cu radele lui?.... Ba chiar adl când 
l’au coborît în mormînt sorele ’i-a luminat 
cosciugul.

Traducțiă de
Dumitru Stăncescu*).

Pagina 7.

Moșia de vândare.
O moșia nobilitară constă- 

tătâre din 102 jugere, doue case de 

locuit și dependențele necesare de eco
nomia, — aflătore în comuna Olt- 
ISog’ata, :i/4 bre depărtare de ata- 
țiunea căii ferate Homorod-Heviz» 
se viade din mână liberă.

Pentru informațiunl a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

KîâcoBae Cretzoi 
Bucurescii

1066.1 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

Circul Karoly, Brașov 
din nou edificat înaintea porții Strada Vămii,

astăcjl Sâmbătă în 19 și mâne Du
minecă în 20 Septembre a. c.

MARE REPRESENTATIONS 
festivă de deschidere.

Șcblă mai înaltă pentru dresarea de 
caii: jockey, parforece, grotesc și 
producțiuni de călărit, gimnastici, 
jocuri icariotice, diferite jocuri na
ționale de balett și pantomime fes
tive. — Intre pause On. public este 
delectat de 6 pai ați comici și de 
August prostul. — Toți caii dresați 
vor fi conduși de Directorul Circului.

Fiă-care representațiune constă 
din 14 puncte fbrte Interesante. — 

La sfirșit cei doi Gladiatori unu 
lângă altul se produc pe caii fugaci.

Rog pe On. public a-me încu- 
ragia cu preseața cât mai numerose,

cu totă stima:

KAROLY, director.

,;R e f o r m“ 
ciasornicile de buzunar Hemontoir, 
întrece tot ce s’a putut presta pănă acuma.

forte fine, mechanism de precisiune. Ga
ranție de 3 ani pentru mers regulat. Cea 
mai nouă construcție. Reparaturile sunt CU 
totul eschise. Capacurile ciselate din veri
tabil Goldin. Remâne și după 20 ani ca aur 
veritabil. Prețul e Htinisi 6 fi. in
clusiv cu repasage și îmbrăcat în piele. — 
Lanț potrivit de Goldin, fasonul cel mai nou 
â fl. I.SO. — se pot procura cu rambur- 
să dela depoul central
1-6 Alfred Fiischer,

Viens, I., Adlergasse 12.
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NIEMANDZ și ROTH.

1069.3- 3
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Licitație de tablouri în ulei
1

In urma ordinului D. I. Curik din Viena se V©r 
vinde cui licitație*
W Laanî în 21 Septembra 

șî în dlua următore dela 9 ore a. m. o colecțiile de

E 102 Tablouri în ulei.
în SALONUL dela „HOTEL BUCURESCl "W8

Strada Lmigă Brașovasi-vechâă.
Aceste Tablouri se vor vinde sub tote îsnpre- 

j arările în aucțiune publică.
Colecția este esposă Ba vedere păoă Sâm

bătă sera,
W* 1 făbxei ei se plăbti ©xxtxe®-

Tot acolo se dau tote inform ațiunile cerute de 
amatori, precum și Cataloge.
Tablourile sunt provedute cu rame aurite eBegante.

Birou ie plasare, agentura si comisiune 
Firma: NIEMANDZ și DOTH, 

55i'âșova-vechiu, Strada lungă Nr. 29 nou. 
vis â-vis cu hotelul „Pomul verde“,

se recomandă onoratului public pentru fote EBUiSIoCM’ile 
din acest resort, pentru efeptuirea a tot felul de comisiunT, 
dare de informațiunY, asigurațiuni etc.

Taxă de înscriere, cSieEtaeBi pentru cores
pondențe m sunt de plătit.

Taxa de mijlocire fixată din partea autorității, este de a 
plăti Bauanaî după efeptuita plasare.
Principiu: real și garantat.
Pentru a i-se încredința comisiunii din partea on. public 

rogă

întemeiată 
la 1887.

întemeiată 
la 1887.

©B
I

ale lui Moli
Verltalrâle numai, decă, iîăelire cutia este prîswesȘiHtă eu marca «fie 

operare a Sini A. Moli și cîi subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- J 

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, ccngestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. ■w'

Franzbi'anntweîn și ssare a lui Moi!»
V îl S" î f Si h î I ii numni decă fiecare sticlă, este provedută cu marca de scutire și cu 
VUlilOUIlU SSUIeida, plumbul lui A.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețui unei sticle-originale plumbate 90 cr.

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

Capital de acții fiE. S0O.OOO. Fond de reservă ffl. S>®.000.
Depuneri fl. DOO.OOO. Circulația anuală fl. 42,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ve see 5°/0 interese fără privire la terminul de abfiicere.

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

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

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.

14-*  Direcțiunea institutului.

Mpa de gura-Salicy! Ims Hol!. X
(Pe basa de natron Acid-salicilică)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și JCL 
adulțl, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provețțute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. f'.fi

’jJ'rixaaStei-en jea-isacSjsală prin O

Farmacistul A. w
c. și r. furnisor al curții imperiale Vieua, TncMen 9 w 

Comande din provincia se efectueză jliinic prin rambursă poștală.
La deposite sS se ceră anumit preparatele provedute cui iscălitura și marca w 

de apărare a lui A. MOLL. M
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz X 
Geisberger. 0—52

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvornl „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia, COntoi’bări 
de mistuire, maiadieie stomacului, a rÎMichi- 
loa*,  a heșicii udului și ale organelor respira- 
tdre etc.

B@b®vmz de gaa*imosi  rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în SSn-așov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SiMin, SigBdșora și în Alba-Julia: la D-l 1. B. Misselbaclier 
sen., în Ouj s la Segesvăry es tărsai, în JKeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

pentru

SUFERINȚE EE STOBGHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celu mai bunu și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulă

Rosa’s Lebens»Balsamfih
Acestă balsamu preparată eu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturoră greulățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăclei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestu balsamă acum ună singură și dovedită s»te«Si- 
i'îimeniiî «fie casă, poporal».

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

FIȚI ATENJl!!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

Cu t6tă stima:
Administrațiunea isvosmhii 

„W AIUL© A.“ 
3WEF

(comit. Hâromszek). 35 O el © Si. (Transilvania).

Dr. Eosa’s Lebens-Balsam
V eritabil să pote procura numai în 

TDepositul-o. prixicipal-Ct al-Ct prod-ixcStor-uLlixi 

Eh Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In S««fiaj»esta: la farmacia l. von Tbrok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits, din acestu balsamil de vieță..
Totu de acolo se pote avea :

Alifia de casă universală de Praga
(Prag'er "CTxi.iversa.l-^Za.TxssalIoe)

unii medicament;! sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturorîi inflamațiuniloru, rănilorii și umflăturîloru.

Acesta se întrebuințeză cu 6uccesu sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocashnea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la intăriturl; 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote infiamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulii celu mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

n cutiâs'e ă 25 si 35 cr.
Fiii atenti!

» «>
De-ore-ce alifia de casă universală de Praga să ii’i- 

teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutiorrle din me’aLă galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
(G-elxăr-IBalsazxi.)

Celu mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea auriului perdutu. ! FHacoit Q Si.

■

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


