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INSERATE so primesc la Adnil- 
fllBtrațluns în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunalurt: 

in Viena: Af. Bums, Heinrxch 
Bchalek, Rudolf Mo3ss, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anion Oppeiik, J. 
Danneocr, în Budapesta: A. V. 
Qoldbergerg, Eckstein Bsmat; în 
Bucuresci: Agsnce Havan, 8uo- 
ouTHaJe de Boumanie ; în Ham
burg: Ăoroiyt <£ Liebmann,

Prețul lîiBerțlunlIor: o seria 
jțarmond pe o eolână 6 or, și 
BOct. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deso după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bam.

„gazeta" iese în flfl-care ti.
Alwwine jenirn Austro-Ungana: 
Pe un an 12 fl.. pe șese ioni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneofi 2 fl. pe an.

Pentru România si străiuâiaie: • 
Pe un an 40 frânei, pe ș6ab 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol. 

8e prenumără la tâte oficiale 
poțftale din întru și din atarâ 

și la dd. colectori-
Ai'i’jainaanil țamn Bra-ni 

administration na. piața mare, 
Târgul Inului Nt. 39'Jetaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pa șdoe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duoui în casă: Pe an an 
12 fl.. pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 ar. v. a. 
său 15 buni. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a ac plăti înainte.
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Alegerile dietale.
Lunia trecută, precum seim, a 

fost disolvată dieta ungurescă și, 
îndată după aceea, s’au publicat decre
tele, prin cari se pune ca termin pentru 
nouele alegeri dietale cfilele dela 28 
Octomvre pănă la 6 Noemvre st. 
n., âr noua dietă s’a convocat de 
cătră Majestatea Sa pe 4’ua de 23 
Noemvre a anului curent.

Ne aflăm așa-dâră în ajunul 
nouelor alegeri. Și ce însemnă acesta 
pentru Maghiari, ca și pentru noi, 
cetățenii de a doua mână, seu — 
cum ai <jice mai ^a înțeles — de 
după ușă, o sciu cetitorii noștri des
tul de bine.

De astă-dată lupta între parti
dele maghiare la alegeri va fi mai 
înfocată și mai crâncenă ca ori și 
când în anii de mai înainte. Pâte 
că așa se și cere spre mărirea anu
lui milenar, care reamintesce carac
terul lacom și violent al viței asia
tice arpadiane, încuscrită acum și 
cu vița, speculantă a perciunaților.

Ca se aibă cine-va o ideă, cam 
la ce se așteptă înse-șl partidele 
oposiționale maghiare dela nisce 
alegeri conduse de un Banffy, amin
tim aici, că fliarul „partidei popo
rale” „Alkotmâny” s’a rugat deja 
de pe-acuma de toți omenii din opo- 
sițiă, ca se ia la protocol tâte abu- 
surile, volniciile și fărădelegile, ce 
se vor severși de cătră cei dela pu
tere și se ’i-le trimită, ca după ale
geri se le traducă în tote limbile 
europene, se le edea în tom separat 
și se le lățâscă, ca se vadă lumea 
civilisată, ce grozăvenii severșesce 
sistemul „liberal” unguresc ca se se 
țină la putere.

Der nu este nici chiămarea, nici 
datoria nbstră de-a ne îngriji de ca
petele, ce și-le vor sparge Ungurii 
între ei la alegeri, ci ceea ce ne 
privesce este se ne ferim noi înși-ne, ca 
se nu ajungem cumva între cei ce 

se bat și s’o pățim mai reu decât ei.
Omul cuminte în cașuri de ast

fel de încăerărl se dă la o parte și 
îșl caută de trâbă. Cam așa trebue 
se facem și noi Românii în fața 
bătăii dintre partidele maghiare.

Parlamentul seu dieta înse, după 
tâtă legea și dreptatea, n’ar trebui 
se fiă obiect de cârtă numai între 
Unguri, care să fiă mai tare peste 
dietă și prin aceea în țeră, ci ar 
trebui se fiă într’adever adunarea 
tuturor celor, pe cari întrega popo- 
rațiune a statului, adecă tote po- 
pbrele ei fără deosebire, i-au trimis 
ca să le represente, să le apere și 
păzescă interesele în sfatul țărei.

Așa-ceva însă la noi, în „or- 
szag“-ul milenar, nu s’a pomenit și 
nu se pomenesce. Drepturile și drep
tatea nu-s de nasul „Valahilor”, cjic 
cei ce de mult au pus mâna pe sa
cul cu grăunțele. Ei împart și n’ar 
fi Unguri de-ai lui Arpad și Tuhu- 
tum, decă ar mai face și altora 
p^rte aiară de ei. Cu Românii au 
fost gata tot-deuna să se împace, 
der numai așa, ca ei să îmbuce, âr 
noi să înghițim gol.

Când se tracteză, ca se se alegă 
trimișii poporului, ca să esercite drep
tul de suveranitate al lui alături cu 
capul statului, ar trebui, fără ’ndoâlă, 
să fiă luați în considerare și cele 
trei milione și mai bine de Ro
mâni, cari când e vorba de dări, 
plătesc pănă se spetesc, și când e 
vorba de vărsare de sânge pentru 
tron și patria, îngrașe cele câmpuri 
de bătălii, cu a căror gloriă se îm
podobesc apoi străinii.

Sub guvernele unguresc! însă 
nu numai că nu s’a ținut sâmă de 
acestă cerință mare a dreptății, der 
am ajuns acum, după 28 de ani de 
„părintâscă” ablăduire ungurescă, ca 
se nu mai ne fiă iertat de-a ne în
truni și noi, cum ne am întrunit pănă 
acuma, ca să ne sfătuim în liniște 

și pe cale legală, cum să ne apărăm 
mai bine limba, naționalitatea și cul
tura năstră față cu politica cutropi- 
tore de maghiarisare.

Conferență națională nu ne-au 
mai lăsat să ținem astă-primăvarâ 
și pănă în cjiua de astăcjl ministrul 
încă nici n’a răspuns la recursul, ce 
’i s’a înaintat contra oprirei volnice. 
Intr’aceea prigonirea față cu elemen
tele nostre naționale merge strună 
și nasce unul după altul procesele 
politice cele mai hîdbse, âr orl-ce 
nevoiaș de diregetor cutâză a ne 
spune în față, că noi n’avem ce căuta 
aici, în acăstă țără, ca Români, cu 
politică națională românescă, ci, dâcă 
vrem să ne întrunim și se alegem, 
se ne alăturăm la partidele maghiare 
și se mergem se sărutăm mânile și 
pieiărele lui Banffy, ca mulțămire că 
nu ne mai lasă se trăim și se ne 
mișcăm nici cât ne a lăsat dascălul 
și patronul său de odinioră Tisza 
Kalman.

In astfel de împrejurări nu-i 
ușor pentru noi Românii să ne ți
nem la înălțimea datoriei nostre na
ționale. Der suntem un popor tre
cut prin multe încercări, tot-deuna 
însă acestea ne-au găsit uniți, cu 
credință și cu iubire nestrămutată 
în jurul stegului nostru național, 
bravând tăte prigonirile și nedrep
tățile.

Astfel Dumnezeu ne va ajuta 
și acum să fim una în cugete și 
simțiri, gata de-a apăra drepturile și 
onărea nostră națională. Lupta, ce 
ne aștâptă, e grea, pentru-că vom 
ave să dăm pept cu mari intrigi 
și ispite, presiuni și corupțiuni, cu 
desfășurarea torței brutale față cu 
alegătorii noștri, cu scop numai și 
numai pentru a-i face se servescă 
causa asupritorilor și să se facă co- 
doriște la toporul lor.

In fața acestor uneltiri, poporul 
nostru trebue să aibă în vedere, că 
noi Românii în conferențele nostr° 

naționale am hotărît să fim tot-deuna 
una și nedespărțițl, pe basa pro
gramului nostru național; am hotă
rît față cu alegerile dietale pasivi
tate absolută a tuturor Românilor din 
Transilvania și Ungaria. Cu alte cu
vinte, să nu luăm parte la alegeri 
pănă când vom fi tractați atât de 
dușmănos și vitreg în tote privințele.

Pănă ce o altă conferență na
țională, întrunită pe aceleași base 
ca conferențele trecute, nu va lua 
vre-o nouă hotărîre, rămân în vi- 
gâre și datori suntem cu toții se 
respectăm cu tâtă consciențiositatea 
hotărîrile conferențelor de mai îna
inte, avend mereu în vedere că nu
mai în unire și solidaritate mer
gând înainte cu toții, putem să im
punem dușmanilor noștri, numai ast
fel putem se satisfacem chiămărei 
nostre naționale.

Partidul lui Strossmayer și ale
gerile. Se lăț’se faima, că partidul 
croat al episcopului Strossmayer din 
Djakovar se va abține dela viitorele 
alegeri pentru dietă. Depeși sosite 
în urmă anunță înse, că membri 
partidului ținură, sub presidenția 
episcopului, mai multe conferențe, 
în care în fine se hotărî participa
rea activă, la alegeri; partidul crede, 
că va pute obțină cel puțin opt 
mandate de deputat.

Ocuparea scaunelor episcopescT 
vacante. De present în Ungaria se 
află trei scaune epiacopesci vacante, 
adecă scaunele din Lugoș, Rosenau 
și GincI biserici, ipiarul „Alkotmăny“ 
anunță, că scaunele acestea pănă la 
Crăciun de sigur se vor ocupa. Nu
mirea episcopilor a întârfliat din 
causă, că „guvernul n’a aflat can
didat potrivit pentru scaunul epis- 
copesc din Lugoș”. Se vede der, că 
acum „a aflat”.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.”

C’wes staaața.
— Dedic. D-rei N. B. —

Lângă țărmul mării line 
Ca al ceriului albastru, 
Șede Nina ’n braț la mine 
Mai lucindă ca un astru.

Luna-’șl lasă-asale ra4e
De-o palăre argintie
Peste sînul ei să cacje 
Tip frumos din poesie.

Marea ’n față se întinde 
Cu al ei nemărginit
Densa ’n brațe mă cuprinde
Sunt atât de fericit!

Luna după deal apune 
Și zîmbind ne părăsesce 
Numai marea ne mai spune 
Chinurile, ce-o muncesce.

Năptea e de tot târzie, 
Nina stă visând în brață 
Pe când marea azurie 
Ne șoptesce: ,,’i dimineță”.

Bucurescl. V. H. Hâncu.

Din biografiile scriitorilor români.
Intre cele 85 de volume, ce-au apărut 

pănă acum din „Biblioteca pentru tofiu, se 
află unul mai nou (al 85-lea), care cuprinde 
biografiile a 18 scriitori români dintre cei 
mai cu renume.

Ar fi greu de-a spune, care dintre 
cele 85 de volume apărute, pănă acum în 
acestă prețiosă bibliotecă, este mai intere
sant și mai de valore, de-orece d-1 Dumi
tru Stăncescu, sub a căruia direcțiă apare 
acestă bibliotecă, a fost pănă acum atât 
de norocos în alegerea materiilor de tipă
rire, încât nici despre unul din cele 85 de 
volume amintite mai sus nu se pote <jice 
că doră ar fi fost de prisos. Biblioteca in
trigă este o comoră neprețuită de scrieri 
alese și folositore, care n’ar trebui să lip- 
sescă din casa nici unui Român iubitor de 
carte. Operele celor mai celebri autori ro
mâni și străini ni-se presentă în acestă va- 
lorosă bibliotecă într’o limbă românescă 
clară și ușoră, întocmită pentru priceperea 
fiă-căruia. In ea găsim scrieri privitore la 
artă, biografii ale âmenilor mari, educa- 
țiune, elocință, geografiă, istoriă și mora
vuri, literatură poporală, novele, poesii, ro
mane, satire, teatru, diferite scrieri scien- 

tifice etc. Cu un cuvânt, cele 85 de nu
mere apărute pănă acum ne presentă o bi
bliotecă bogată și bine alesă, în care orl-ce 
om pote să găsescă lectura predilectă lui, 
fără temerea, de-a fi pierdut timpul cu o 
lectură nefolositore.

Se află însă printre aceste volume 
unele, mai ales, cari pentru fiă-care Român 
cu carte sunt de o trebuință indispensabilă: 
Intre acestea am pută număra și volumul 
mai nou, al 85-lea, despre care am amintit 
mai sus.

Autorul acestui volum, întitulat „Din 
biografiile scriitorilor româniu, este d-1 pro
fesor din România Gheorghe Adumescu, cu
noscut publicului nostru din mai multe lu
crări literare ale sale de netăgăduită va- 
lore, între cari și o istoriă a literaturei ro
mâne. In volumul, de care vorbim, d-1 
Adamescu descrie viâța și faptele a 18 
scriitori de mare renume în literatura nos
tră, pe cari dator este să-i cunoscă fiă-care 
Român, ca pe tot atâtea pilde strălucite 
de abnegațiune, de jertfă și de muncă pen
tru binele și fericirea neamului. Acești ne
muritori bărbați sunt: Miron Costin, Nico- 
lae Costin, loan Neculce, Ienaclie Văcă- 
rescu, Dumitru Cantemir, George Șincai, 
George Lazăr, Eliad Rădulesc, George 

Asachi, Andreiu Mureșianu, Costache Ne- 
gruzzi, Nicolae Bălcescu, Dumitru Bolinti- 
nean, Grigore Alexandrescu, Vasile Ale
xandri, Anton Pann, loan Creangă și Ale
xandru Odobescu.

Din biografiile amintite reproducem 
aici în estras următorele:

Șincai
George Șincai s’a născut la 1753 la 

Șamșud (pe Câmpiă) și a murit la 1816.
După ce studia la Clușiu și la Blâșiu, 

fu numit în anul 1773 profesor de retorică 
la școla din Blașiu, âr la 1774-, prin stă
ruința lui Ignaț Dorobanț, fu trimis de oă- 
tră mitropolitul Grigore Maior, împreună 
cu Petru Maior, la colegiul pentru răspân
direa credinții catolice (de propaganda fide) 
din Roma, unde stete șese ani și lua doc
toratul în filosofiă și teologiă.

Aci la Roma culese de prin biblioteci, 
grațiă producțiunii cardinalului Stefan Bor
gia, documente relative la istoria Româ
nilor.

Intorcendu-se, întâlni pe Samuil Micu 
la Viena și cu el publică gramatica din 
1780.!

După ce ocupă funcțiunea de direc
tor al școlelor greco-catolice din Transil-
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Țarul îu Francia.
Lunia trecută puternioul domnitor al 

Rușilor, Țarul Nicolae 11, însoțit de ne- 
vastă-sa Maria Feodorowna și de o suită 
splendidă, a pășit pe pământul Franoiei la 
Cherbourg, unde sosise din Anglia. Aoi fu 
întimpinat de flota franoesă, între bubuitul 
tunurilor așecjate la malul mărei. La țerm 
Țarul și Țarină fură salutați de președin
tele republioei Faure și suita sa.

In Cherbourg se dete în onorea Ța
rului un prântj festiv, după care păreohea 
imperială rusâscă plecă la Paris, unde sosi 
Marți la 10 6, a. m.

Intrarea în Paris a împăratului și îm
părătesei rusesol s’a săvârșit ou atâta pompă 
și splendore, încât toți martorii ooularl 
spun, oă Parisul, care a mai primit pe ne
numărat! domnitori, nici unuia nu ia făcut 
atâta cinste și onâre ca actualului Țar, 
despre care se susține, că e aliatul Fran- 
ciei. Entusiasmul poporului frances era la 
culme. Sutele de mii postate pe stradele 
capitalei franoese nu mai încetau de-a 
aclama pe Majestățile rusesol.

Țarul și Țarina luară oartir în amba
sada rusâscă, unde îndată după sosire se 
făcură mai multe presentărl. Tot în cjiua 
sosirei Țarul făcu o visită președintelui re- 
publicei, d-lui Felix Faure, și luă parte, 
împreună cu Țarina, la prâncjul festiv dat 
în on6rea sa în palatul Elysee.

Atât la prâmjul din Cherbourg, cât și 
la cel din Elysâe se ținură toaste ofioiale 
din partea Țarului și a președintelui Faure, 
accentuându-se în ele prietinia ruso-fran- 
oesă.

Pilele de Marți și Miercuri fură apoi 
destinate diferitelor visite și serbări, din
tre cari mai strălucită a fost punerea pie
trei fundamentale la podul ce se va numi 
podul-Alexandru.

Țarul și Țarina pretutindeni unde se 
arătau erau primiți cu aplause frenetice de 
publioul imens, așa încât Suverauii de re- 
pețite-orl îșl esprimară adânca lor mulțămită 
pentru primirea estra-ordinar de splendidă. 
La representația teatrală festivă de Miercuri 
sera Țarul se esprimâ ohiar, că nu de ul
tima dată petrece în Paris.

In fine alaltăerl la amâ^I păreohea 
imperială rusâscă, însoțită de președintele 
Faure părăsi Parisul, plecând spre Versail
les. Călătoria Țarului pănă la Versailles 
fu un adevărat mers triumfal. Poporul 
se puse în spalier de-a lungul stradelor, pe 
cari trecu calesa Țarului, și nesfîrșite stri
găte de , Trăâscă Țarul! Trăâscă Țarina /**  
bubuiau în aer. Mare bucuriă îi produceau 
Țarului mai ales aolamărije și ovațiunile 
făoute soției sale, care deja la intrarea în 
Paris oâștigâ inimile Franoesilor prin gra- 
țiositatea sa. ■

Versailul, vechea reședință a regilor 
francesl de odiniâră, era îmbrăcat serbăto- 
resce. Suveranii ruși, sosiră la palat la orele 
4 și 35 m. d. a, între bubuitele tunurilor.

La 6 ore avu loc un prâncf festiv, și apoi 
se făcură r«cepțiunl în sala, în care la 1871 
se proclamase unitatea imperiului german.

*
Din Darmstadt se depeșâză, eăMajetă- 

țile Lor rusesol soseso astăcjl, Sâmbătă, 
acolo, și că poliția a luat deja tote măsu
rile de siguranță.

»Fremdentlatt“ despre visita 
monarchului nostru în România.

Ț)iarul „FremdenblatF, organul 
ministerului de esterne austriac, vor
bind despre visita împăratului Francisc 
Iosif în România,—după ce accentueză 
cordialitatea, cu care a fost întîm- 
pinat Suveranul austriac în România 
și importanța toasturilor rostite la 
prânȚul festiv dat în Bucuresci — 
continuă ast-fel:

România pote privi eu mândrie la 
ceea ce a ajuns sub conducerea Hohenzol- 
lernului, care stă în fruntea ei; valorea ce 
’i se acordă acum o datorește sie-șl și Dom
nitorului ei. împăratul nostru a reounosout 
acâsta în toastul său, iar regele Carol a re
ounosout importanța vizitei monarchului ve- 
oin pentru România. Cuvintele regelui Carol 
mai arată, oă relațiunile de strânsă alianță 
dintre Uustro Ungaria și România pot fi 
considerate ca durabile. Relațiunile acestea 
corespund ou interesele ambelor părți, cu 
condipunile naturale și portă astfel în sine 
și garanția durabilității.

„ Austro Ungaria e o putere paolnică; 
împăratul nostru dorește să conducă un 
guvern paolnio, cum a accentuat și Regele 
Carol; nisuința politică a acestui imperiu 
e menținerea păcii, și tote sacrificiile po- 
porelor nostre pentru întărirea puterii de 
apărare, sunt sacrificii pentru întărirea 
păcii. Intre un asemenea Stat, care nu vrâ 
să facă alte cuceriri deoât ouceriri cultu
rale în întrul granițelor sale proprii, și un 
Stat vecin animat de tendințe egale, esistă 
o oomunitate naturală, și faptul, că visita 
împăratului în România a urmat după o 
solemnitate oare a sărbătorit desăvârșirea 
unei mari opere culturale, are o importanță 
simbolioă. Esposiția milenară din capitala 
Ungariei, luorările gigantice dela Porțile 
de fier și România, care a propășit așa de 
repede, sunt dovedi pentru desvoltarea cul
turală ce s’a făptuit în zilele nostre la ma
lurile Dunării. Ele arată ce pote activita
tea unor popore capabile, cari se dedică 
serios la opera păcii și în fruntea oărora 
stau personagii însemnate.

„Tbtă lumea soie oe sunt pentru Ro
mânia regele Carol și regina, și dâoă po
porul României a primit ou entusiasm pe 
împăratul nostru, și în Austro-Ungaria, 
unde simțământul de amioiție pentru națiu
nea română a prins rădăoinl adânol, totă 
lumea stimâză nobila păreohe regală, al 
cărei nume e nedespărțit de istoria progre
sului din răsăritul Europei.“

Țarul și Francia.
Visita Țarului Rusiei Nicolae 

II în Francia este întâmplarea cea 
mai însemnată în politica cea mare 
de astăcjî.

Pompa și însuflețirea, cu care 
a fost primit puternicul autocrat 
rusesc de cătră Frances!, fără de 
nici o deosebire, nu s’a mai pome
nit decât în vremile lui Napoleon 
I Bunăparte, când tbtă națiunea se 
aruncă, așa (țicend, la piciorele aces
tuia după învingerile sale. Parisul, 
ba totă Francia, dela un colț la 
altul răsună de strigătul: „Trăâscă 
Țarul!“ Republicanul ca și socia
listul, ca și imperialistul; muncito
rul din fabricele Parisului ca și aris
tocratul ; boerul de neam din pala
tele de pe Bulevardele principale, 
toți sunt una în manifestația acesta 
colosală. Etă ce scrie în privința 
acesta „Neue Freie Presse“ din Viena 
într’un articol de fond:

„Văcjeudu-Ba înconjurat de Parisienii 
săi credinoioșl, Țarul e oa și schimbat. Stă- 
pânitorul, fără a căruia poruncă nu ^uteză 
să dioă nimeni nici cârc în Rusia, pune 
cel mai mare preț pe aceea, de a arăta, 
că n’a voit să oerceteze pe președintele 
repubiicei, ci a voit să fiă ospele uuui po
por liber.

Tarul a recunoscut suveranitatea na- 1
țiunii francase, ba am putâ Zlos a votului 
universal. Deputății și senatorii i-au fost 
presentațl oa purUrorii puterii în stat. 
Președinților cernerilor și senatului la-a 
făout visită; în Pantheon a onorat morții 
Franciei, între cari unii au fost dușmanii 
religiunei și a puterii absolute monarchice; 
în biserica dela Notredame el a onorat 
mormintele acelor episoopl, cari (pe vre
mea comunei din Paris) au fost împvșcațl 
de anteoesorii consilierilor comunali so
cialiști,

In Viena și la Breslau Țarul a fost 
complesant, der rece și reservat. împăra
tul Austriei a c]is în toastul său, că vede 
în visita Țarului o nouă dovadă a amici
ției. Tonul oordial a aflat însă numai un 
slab răsunet în răspunsul Țarului. In Bres
lau cjise la masa împăratului german, că 
împărtășesce sentimentele tradiționale ale 
tatălui său ; un cuvânt, căruia mai târdiu 
i-s’a dat o esplicare, prin oare a fost 
slăbit.

In Paris încetâză acâsta rece reservă 
și Țarul se încăldesoe. Aici a vorbit de 
tradițiunl neuitate și printr’asta a mărturi
sit politica dela Kronstadt și Toulon. Amin
tirea tradițiunei la masa președintelui re
publioei francase a fost un program po
litic.

Ce e drept în toasturile ținute nu s’a 
amintit alianța, der președintele Faure a 
lăudat uniunea unui putern’o imperiu ou o 
republioă laboriosă, și echoul în vorbirea

împăratului a fost un salut cătră națiune, 
eu care îl unesc legaturi atât de prețiose. 
împăratul Rusiei a simțit pulsul poporului 
frances, și el scie, că numai alianța este 
isvorul însuflețirii.

El nu pote să aibă intențiune să șl 
câștige ospitalitatea prin înșelăoiune. Fran
cia și Rusia sunt una.

Europa are de-aoi în colo să soco- 
tesoă cu faptul, că Țarul dispune nemăr
ginit asupra mijlooelor celui mai bogat 
popor. Ori că a fost încheiată între Fran- 
oia și Rusia o alianță, ori o uniune, ori 
federațiune, ori legătură, e neîndoios, că 
Țarul n'are decât să faoă cu ochiul, spre a 
pune în mișcare milionele armatei francese.

Țarul este acjl oel mai tare factor po
litic și moral în Republică. Mai popular 
decât orl-oare domnitor, beliduo9 său băr
bat de stat frances dela începutul vâoului. 
Francia este o Republică cu un împărat 
în frunte....

Fără o singură lovitură de sabia, fără 
re sb o iii și victoria, Țarul și-a mărit puterea 
intr'un mod colosal, ce nici nu se pote calcula, 
și a luat în mână conducerea politică în Eu
ropa. Amiciția cu Francia și mărirea influ- 
inței rusescl în dune părți ale lumii, fără 
cheliueli și jertfe este unul din cele mai mari 
succese diplomatice ce le-a vecțut istoria....

Foia vienesă arată mai departe, 
că popbrele europene se’mpart în 
două grupuri dela a căror echilibru 
atârnă susținerea păcii; o pace fără 
liniștire internă, fără puterea inân- 
tuitbre a adevăratei concordie stând 
sub scutul armatelor, cum nu s’a 
mai veȚut decând e lumea, asigu
rată numai prin frica reciprocă și 
prin prudență!

„Nici-odată11 — încheiă „N. fr. 
Prese©11 — „tripla alianță n’a fost 
o garanță mai necesară și mai în
semnată a păcii, ca acuma. Decă 
ea n’ar esista, atunci voința unui 
singur om (Țarul) ar pută se decidă 
asupra liniștei poporelor...“
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Din Transilvania, Septemvre 1896.
Onorată Redacțiune!

De-o jumătate de secul, de când calc 
Orientul curmeziș atât ca soldat, cât și ca 
întreprinzător de căi ferate, n’am vădut, 
nici am găsit un acordant bun și espert, 
care să se potă încrede stăpânului între- 
prinderei sale, pănă când dânsul singur nu 
a putut’o bine și esact studia și, numai 
după ce s’a putut pe deplin convinge des
pre succesul ei, a început a pacta și a se 
deobliga. Tot aceste regule bune și sănă- 
tose trebue să aibă și o politică cinstită.

Țăranul român nu a vrut și nu vrâ 
alt-ceva, decât să se potă nasce ca Român, 
să vețuâscă și moră ca atare; acâsta este

vania, după ce se lăpădâ de călugăriă, Șin- 
cai întră în cârtă cu episcopul Bob, din 
care causă suferi multe neajunsuri, chiar și 
închisorea, sub acusarea, că are tendințe 
de rebeliune. Scăpând, trăi sărac și rătă
citor prin Transilvania și după ce călă
tori prin Buda și prin alte orașe ca să 
caute documente, muri la contele Vass, pe 
ai cărui copii îi educase.

Șincai a fost un om forte învățat și 
un cercetător dotat cu oea mai mare stă
ruință și pricepere.

După ce Românii adresară la 1791 
petițiunea lor cătră împăratul Austriei, 
Sasul Eder publica o lucarre în care com- 
bătea cererile Românilor („Supplex libel- 
lus Walachorum oum notis historico-criti- 
cis“), pentru-că tpe vremea aceia Sașii, 
adecă Germanii din Transilvania, aveau o 
situațiune forte bună, egală cu a Ungurilor 
și recunoscerea drepturilor Românilor ar fi 
fost micșorarea privilegiilor lor. In contra 
acesteia tot Șincai scrise un răspuns, în 
care distruge punct cu punct argumentele 
aduse de scriitorul dușman.

Opera principală a lui Șincai este 
„Cronica Românilor și a altor neamuri înve-

cinate11, care cuprinde evenimentele dela 
86 după Christos pănă la 1739.

Cât a trăit, Șincai n’a putut s’o pu
blice în întregul ei, pentru-că censura ma
ghiară ’i-a pus acâstă resoluțiune: Opera 
e vrednică de foc, er autorul de furci. 
(Opus igne, author patibulo dignus). A apă
rut pentru prima oră la Iași, în 1853 în 
timpul și prin inițiativa lui Grigore Ghica 
Vodă.

Acâstă lucrare e o înșirare an cu an 
a diferitelor evenimente, alcătuită mai ales 
din citațiunl dintr’un forte mare număr de 
autori străini și din cronici românesc!, în
soțite din când în când de reflexiunl de 
natură mai particulară seu mai generală, 
în cari se pot vedea ideile și credințele sale.

In judecățile sale se arată forte inde
pendent și lipsit de prejudiții. Deși călu
găr, el nu se dă la o parte de a vorbi rău 
despre Iezuiți. Deși unit, el cercetâză fap
tul acesta al unirii Românilor și, dâcă ’i 
arată resultatele bune, ’i arată și relele.

De câte-orl vine ooasiunea, îșl arată 
iubirea nemărginită pentru patria sa și pen
tru neamul românesc.

Cu tote că era de familiă nobil vor-

besce, cu libertate de nobilimea română 
arătând cum ea s’a ungurit și cât de rău 
s’a purtat ou țăranii, despre cari vorbesoe 
tot-dâuna ca un adevărat democrat.

Viitorul neamului îl preocupă forte 
mult. Voesce ca Românii din Transilvania, 
să fiă egal îndreptățiți cu Ungurii, âr cei 
din principate să scape de domnia străini
lor și să se pâtă guverna singuri.

Șincai se ocupă și cu linguistica, co
laborând la gramatica lui Micu, pe care la 
1805 o tipări în a doua edițiă. El nu se 
pote mira în destul cum Românii nu voesc 
să se întorcă iar la literile latine. Stabi- 
lesce, în acord cu Micu, o seriă de regule 
ortografice, în cari se ține de un etimolo- 
gism estrem, păstrând nu numai pe e și o 
(pentru ea, oa), ci și pe l, n îmuiate, cari 
au dispărut din limbă.

De sigur, că judecata lui Edgard 
Quinet, care punea pe Șincai alături de 
istoricii cei mari ai Occidentului, era făcută 
cu prea multă bunăvoință; totuși, pentru 
timpul în care a scris, cronica e un în
semnat monument al trecutului nostru li
terar.

Geoițe Ijazăi*.
(1779—1823).

Născut în satul Avrig, lângă Olt, în 
Transilvania, din părinți țărani. Lazăr atrase 
ca copil, băgarea de sâmă a baronului Bru- 
ckental, care îl trimese la Clușiu și apoi 
la Viena, unde urma sciințele fizico-mate- 
matice și teologia. Obținând titlul de doc
tor, se întorse în țâră și fu hirotonit archi- 
diacon și numit profesor la seminarul can- 
didaților de preoți din Sibiiu. Devenind 
vacant scaunul de episcop în Banat, Lazăr 
cu titlurile sale se înfățișă la mitropolitul 
din CarlovicI — de care depindeau pe 
atunci episcopiile române neunite din Tran
silvania și Ungaria — der, venind la audul 
mitropolitului soirea, că Lazăr are idei prea 
liberale și nu e destul de credincios, fu res
pins pe motivul, că este prea învățat pen
tru a fi episcop.

In urma acestei căderi, veni înapoi 
la Sibiiu, unde îșl continuă cariera de pro
fesor și predicator. Predicile sale erau forte 
ascultate de poporenl și prin ele îșl stabili 
reputațiunea de orator; dâr permițându-șl 
într’una să spue, că Românii au aceleași 
drepturi ca și celelalte națiuni ale Tran-
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crucea, simbolul poporului român din Orient, 
care a fost și va fi, în mânia tuturora, de 
s’ar perde totă inteligența și ar trece ârășl 
totă în casanul aristocrației maghiare, pre
cum a mai trecut (căci în Transilvania sunt 
numai trei familii nobile de origiue ma
ghiară), totuși națiunea nostră s’a susținut, 
deși a rămas săracă de inteligență și con
dusă de âmenl cu puțină carte, maltratați, 
batjocoriți, tiranisațl și torturați pănă la 
morte nu numai de contrari, ci mai mult 
încă de-ai noștri, eșițl din carnea și sân
gele nostru român, der pierduțl. Șirurile 
românismului s’au rărit în vechime, ca și 
acuma, prin sângele înveninat al renega- 
ților, der pentru aceea am stat câți am ră
mas și vom sta câți vom rămâne, ca o 
stâncă de granit în mijlocul mărei; vom 
suferi tote loviturile turbatelor valuri spu- 
megose păgâne și dușmane, cari ne vor 
spăla de păcatele străbune și vom deveni 
lucefărul Orientului.

Mulțămită acelor buni episcopl, cari 
au fost bătuți cu vine de bou și espulsațl; 
mulțămită preoților, cari au scos porcii 
„Domniloru la pășunat: țăranul nu s’a per- 
dut, ci prin ei din nou și-a creat inteli
gență destul de frumosă din sînul său rus
tic, ba și averi frumose, prin sudori crunte 
și un mare renume prin luptele eroice ale 
soldaților români, cari au atras atențiunea 
mai marilor săi, devenind vrednici de laude 
și stimă.

Așa a lucrat țăranul, er inteligența sa 
ce face? Ea se perde și se certă, ;în loc de-a 
lucra în unire și cu demnitate pentru apăra
rea intereselor de vieță ale prigonitului nos
tru popor. Ore Inocențiu Clain de Sadu, 
Șincai, Sava, Șaguna, Șuluț, Bărnuț, Mure- 
șian Andrei, etc. etc., tot așa au făcut?...

Nu sunt politic și nu pricep politică, 
cred, că puțină influință are politica D-lui 
Sturdza și cu atâta mai puțină a D-lui 
br. Banffy, că șeful guvernului unui stat 
ce nu e independent, pentru-că politica în 
Orient se face din partea puterilor mari 
europene și Monarchii. Bine cunosc aceștia 
însemnătatea nostră a Românilor și Ma
ghiarilor — a fortăreței naturale Transil
vania cu 2,247,049 locuitori, a cărei câm
puri roditore anual pot susțină și hrăni 
încă 3.000.000 de suflete. Bine sciii aceia, 
că Constantinopolul este cheia Europei, 
eră Transilvania fortăreța ei. Bine sciii 
aceia, că acestă parte de pământ, care se 
începe din Marea nâgră și pănă în Tisa, 
este locuită esclusiv mai numai de Români, 
cari despart pe Slavii nordici de cei sudici, 
er dela Tisa și pănă la Bruck a. d. Leitha, 
de Maghiari. Așa-deră noi meta.

Românii locuesc 3 p .ți cu 12.000,000 
de suflete, pe când Ma ’narii numai o parte 
cu 5,000,000 de suflete' i ’ mată.

Am vădut și vedem cum se '■ nparte 
dreptatea la poporele cc’e ere inciose și 
brave din Austro-Ungaria, cari au luptat 
pentru Tron și Patrie la anii 1848, 1859 și 
1866. Rău stăm în Ungaria, rău în Austria, 

pentru-că s’a unit germanismul cu maghia
rismul, 13 milione, și au călărit și călăresc 
28 de milione de Slavi și Români. Deștep
tarea ne-a venit la toți de-odată în mare 
parte prin Unguri chiar la anul 1848, de 
atuncia luptăm cu tărie și pe față pentru 
limbă și națiune.

Ca popor aservit nici n’am putut lu
cra decât pe terenul educațiunei, și al cul
turii poporului. Și ca să putem acâsta ni-a 
ajutat mult și miliția cu ajutorul căreia 
ni-am câștigat cunoscințe și esperiențe fo- 
lositore pentru luptele vieții. Ne-am câș
tigat și bunul nume, pentru-că noi am fost 
perdut renumele nostru prin istorii false 
scrise de dușmanii noștri seculari.

*
Dâr las să vorbescă mai departe o 

voce răgușită de sub movilele dela Cus- 
tozza, ce-mi di cea:

„Frate N.! întrebarea ta, că de unde 
te cunosc, o răspund în scurt cu „de ni- 
căerl“. Nici e cu putință ca să te fi vătjut 
când-va, căci eu, alăturea cu tine, sunt un 
moș bătrân și de când am părăsit vatra 
părintâscă și ținutul Năseudului, au trecut 
mulțl CrcăciunI. Pe când ai învățat tu la 
școlă, îșl făcuse pușoa și vițelul urme pe 
umerii mei.

„Te-am salutat deci pe necunoscute 
— și nu pentru-că am fi de-o mamă său 
conșcolarî, ci pentru-că ’mi zace la inimă 
binele și fericirea fiă-eărui Român bun. în
trebând pe fratele Alesiu despre copiii noș
tri de acolo, ’ml spuse și de tine. Numele 
de loc ’ml mirosi a Năsăudean, ba ’ml 
adusei aminte, că am avut pe la 1844—1845 
și un conșcolar N., de a cărui sorte însă 
astădl nu mai sciu nimica. Pote să fiă un 
văr său chiar un frate mai mare al tău.

„Mi-a părut bine dără auclind dela 
Alesiu, că nu ’i-e rușine cu tine, de aceea 
am dis „Salută-1 și-i spune să fiă pururea 
brav, să-și încărde puterile și să ne urmeze 
nouă!“

„’Ți spun dără și acuma de-a-dreptul, 
că mă voiu bucura forte, dăcă void audi 
și de-aicl înainte tot bune și frumose de 
tine. Cu totă seriositatea îți recomand, ca 
să folosescl bine timpul, carele trece re
pede și nu se mai întorce; aruncă ochii 
înainte, calcă cu bărbățiă peste tote pede- 
cile cu încredere, că le vei învinge, și-ți 
pregătesce un viitor sigur și fericit. Cu cât 
e calea mai spinosă și mai colțurosă, cu 
atât renausul și răsplata mai dulce, cu atât 
consciința mai liniștită, după ce ai ajuns 
la ținta dorită.

„Statul militar pe de o parte e cel 
mai amar, ără pe de altă cel mai frumos 
și cel mai ușor de a te pută ferici. La 
orl-care stat se cer ori pungi largi, ori 
sciințe înalte, ca să poți ajunge la ceva 
Domne ajută. La oste însă vedem forte 
mulțl, cari de acasă n’au adus nimica nici 
în traistă, nici în cap, dără prin energia 
și ostenăla neobosită s’au luminat și deș
teptat în scurt timp într’atât; încât s’au 

făout demni de ranguri înalte, la cari ei 
nici nu cugetau.

„Așa noi din școlele Năsăudului am 
venit său desculți seu cu opinci a apuca 
armele, cari așa le-am învârtit și sucit, cât 
am atras luarea aminte a tuturor asupra 
nostră; după aceea ne-am apucat și de stu
diu, ne-am câștigat sciințele cele trebuin- 
ciose și așa cu ajutorul Ceriului am ajuns 
în scurt timp la gradele cele mai frumose 
și mai pline de onore. Suntem pe acea că
rare, pe care se face din opincă — vlădică, 
din oier — boier și din păcurar — generar.

„Urmăză deci nouă, cum am d’s. Nu 
despera. Ai în noi esemple vii, că e cu pu
tință a te face din nimica domn mare: 
„Voesce și vei pută, lumineză-te și veifi!“ 
e un proverb, carele trebue să-l ai pururea 
înaintea ochilor.

„Noi Românii avem o datoriă sântă 
cătră laptele, care l’am supt și cătră mă- 
răța viță din care ne tragem, ca să nu fim 
nepăsători față de starea personală și co
mună, acum și în viitor. Suntem datori, 
die, a îndoi și a îndeci silința ca să ne ri
dicăm din adâncul, în care am zăcut sute 
de ani. E timpul, ca fiă-care Român să fiă 
Domn, deci să lucrăm, să facem, să stăruim 
ca să nu ne blasteme strănepoții!

„Erățesce dără te sfătuesc și pe tine, 
să-ți iai gândurile de acasă, să fii cu inima 
și sufletul, unde escl cu trupul, adecă os
taș brav și ales, de sus pănă jos.......Stai
unde stai, că mai bun loc n’ai. Fii bărbat 
întreg, nisuesce înainte și vei înainta de 
sigur.

„De ai merge când-va la târgul Mu
reșului (Vâsârhely), apoi te representă la 
bravii și mult stimații mei amici: G-eorge 
Roman, asesor la tabla regăseă, Trombitaș 
protopop neunit, Aldea măsariu, D. D. ne
guțători Mânu, Filip și Fogarasi, spunând la 
toți închinările mele de sănătate și profun- 
da-ml reverință. Am fost numai' o di în 
trecere pe acolo, dâră am luat nisce suve- 
nirl așa de dulci cu mine, cari le voiu duce 
cu mine în mormânt.

„Tu vreai să cunosc! biografia mea?
„E simplă, deră totuși forte intere

santă. Ție însă îți fiă destul a sci, că sum 
din Leșiu, — reșinar, ori huhurez — cum 
îi vrâ — și că m’a făcut mama Român ; 
ca Român dâră voiu să trăesc, și să lucru 
și ca Român voiu să și mor.

„Alesiu e de 7 luni la al 4 batalion 
în Alba-Iulia.

„Spune salutările mele Reveritului 
Domn Bocșia și fratelui Alecsiu. Acesta de 
n’a scris după „Revista română“ să bine- 
voiască a grăbi și să câră pentru mine tot
odată și opul „Tesaur de monuminte is- 
toriceu de A. P. Ilarian, pentru care voiu 
fi forte obligat.

„Fii pururea sănătos și brav precum 
doresce amicul tău

„Ceneda, 27 Iulie 1862.
George Pop, m. p.

* locotenent".
*

Vedeți în ce limbagiu plăcut și pă
rintesc m’au agrăit un locotenent necunos
cut. — Vedeți ce simțeminte nobile, scumpe 
și mărețe au nutrit aceia, cari astădl po
posesc în dor sub reci movile pentru na
țiune.

Vedeți cum ne-au iubit cu sinceritate 
cei ce au murit în lacuri de sânge pentru 
noi, Patrie și Tron!

Așa trebue să fiă tot Românul, oare 
nu vrea să fiă părăsit de nemul său!...

Un țeran.

Amănunte dela procesul Tohănenilor.

Brașov, 4 Oct. n. 1896.
Despre decursul faimosului proces 

peDtru „agitațiune*,  ce s’a pertractat la sfir- 
șitul săptămânei treoute înaintea tribuna
lului r. din Brașov, pe lângă cele publi
cate pănă aoum în „Gaz. Trans.“, vin a 
comunica încă următorele amănunte:

Pertractarea s’a înoeput Vineri dimi- 
neța la 9 ore. Pe banca acusaților erau 
d-nii: George Tomas, parouh gr. cat. In 
Tohanul veohiu, și Bicolau Pop, învățător 
tot acolo. Acusaților li-s’a cetit actul pu- 
nerei lor sub acusațiune, anume preotul 
Tomas era aousat pentru delictul de agita
țiune (§ 172 al ood. pen.) comis în contra 
națiuuei maghiare. Densul adeoă a fost de
nunțat din partea tutorului și vioe-nota- 
rului Ion Berariu, că în Dumineca din 10 
Noemvre 1895, sub împresiunea resulta- 
tului alegerilor municipale, ce se făcuseră 
cu câte-va săptămâni înainte, într’o pre- 
dioă ținută poporului în biserică ar fi <Țis 
următorele cuvinte: „Dragii mei, v’ați în
șelat, că ați dat voturi la d-l Benedek (fisoi- 
găbirăul de atunci al cercului Bran— Rap.); 
v’ați vendut școlu la națiunea spurcată, la 
Unguri (E vorba de prefacerea șcâlei gră- 
nițerescl in șodlă comunală — Rap.), și nu 
ați dat voturi la popi dm nația românâscă, 
și acum trebue să plătiți țiă-care 120 fi. ca 
se cumpărați școlele îndărăt*.

Al doilea aousit, d-l Nicolae Pop, era 
pus sub acusațiune tot în urma denunțărei 
renegatului Berariu. Dânsul era aousat pe 
bas» §-lui 171 al. b.) al cod. penal pentru 
crima agitațiunei în contra autorităților. 
Densul era denunțat adeoă, că ar fi sumu- 
țit poporul să dea &fi»ră din cancelaria co
munală pe Berariu, 4lc©ad cu ocasiunea 
unei adunări: „Venițl să-l dăm afară'1- etc.

La interogator, acusatul Tomas de
clara, că de 11 ani, de când funcționâză 
ca preot, nicl-odată în biserică nu s’a ocu
pat cu cestiunl politice. In Dumineca din 
10 Noemvre a. tr. nici n’a ținut predică. 
Nici atunci, nici altădată; nici în predică, 
nici înafară de predică amintire despre 
Benedek în biserică n’a făcut. Negă cu ho- 
tărîre totul. Declară, că despre unii dintre 
martorii acusatorl nu scie se fi cercetat nici 
măcar odată biserica. Ei l’au acusat din dor 
de răsbunare, fiindu-i dușmani.

silvaniei — Ungurii și Sașii — drepturi, 
pe cari împăratul nu voesce să le recu- 
noscă, fu aspru certat de episcopul Moga 
și atunci, în 1816, se hotărî să părăsescă 
Transilvania și să vie în Bucurescl.

Școli existau pe atunci în Țara Ro- 
mânescă, der limba română era lăsată pe 
al doilea plan. Ele se conduceau de o Efo- 
riă, compusă de mitropolit și trei boerl din 
divanul domnesc, între cari era și Cons
tantin Bălăceanu. La acesta se adresă La- 
zăr, propunându-i să-i dea însărcinarea pre
dării științelor filosofice și matematice în 
limba română. Boerul nu credea nici că 
limba română este aptă pentru învățături 
înalte nici că propuitorul are destulă pri
cepere. Ca să-l încerce, îi cj.is6 să-i măsore 
un loc pe care ’i-1 mai măsurase un ingi
ner german. Deși n’avea tote instrumen
tele necesare. Lazăr reuși să mulțumâscă 
pe boerul neîncredător și eurând fu numit 
dascăl la Sfântu-Sava, unde ’i se dete o 
mică încăpere spre a-șl începe cursul.

Lecțiunile lui nu putură fi un ce sis
tematic, pentru-că și școlarii venițl să-l 
asculte aveau cunosciințe neegale și nesu
ficiente ; erau mai mult nisce conferențe, 

în cari se cuprindeau idei forte felurite. 
Trebuia să-i învețe gramatică, geografiă, 
aritmetică, desemn: apoi filosofîa și mate- 
maticile aplicate, mai ales topografia.

Cinci am Lazăr lucră în tihnă cu 
școlarii săi, răspândind, pe lângă cunos- 
cințele generale, și iubirea de patriă, care 
dete curând rode, căci, îndată ce Tudor 
Vladimirescu ridică steagul luptei, toți șco
larii săi se făcură partisanl ai acestuia și 
propagatori ai ideei de emancipare de sub 
domnia fanariotă.

Evenimentele nenorocite ce urmară 
pentru Români după acestă mișcare, adu
seră și închiderea școlii lui Lazăr, care 
— bolnav — fu nevoit să plece la familia 
sa. Murind după puțină vreme, fu îngropat 
în Avrig și pe piatra mormentală un șco
lar al său, Cornițele Scarlat Rosetti, care 
visită acele locuri, puse să se sape urmă- 
tdrele versuri:

Precum Christos pe Lazăr din morțl a înviat 
Așa tu România din somn ai deșteptat.

Dela densul ne-au rămas puține cărți, 
pentru-că activitatea sa de profesor nu-i 
lăsa timp să lueitede scrieri mai întinse. 
Mai tâte manuscrisele ce știm că au rămas 

dela el s’au perdut. Cunoscem: un abece
dar și o aritmetică, precum și două dis
cursuri, unul la ridicarea ca mitropolit a 
lui Dionisie Lupu și altul la urcarea pe 
tron a lui G-rigore Ghica.

Eliade JKădwlescu.
(1802—1872).

Născut în Tîrgoviște dintr’o familiă 
săracă, Eliade veni de copil în Bucurescl, 
unde începu să învețe la un dascăl grec. 
Acesta nu-1 învăța românesce; de aceea 
cam des fugea și se ducea la nisce Olteni, 
ce lucrau într’o grădină, și cu ajutorul lor 
cunoscu literile românescl și începu să ce- 
tâscă, — fapt pe care ni-1 spune însuși în- 
tr’un articol: „Disposițiile și încercările mele 
la poesiău.

Venind Lazăr, alerga la dânsul, îi as
culta cu multă dragoste lecțiunile, îșl dete 
o deosebită silință și, nu mult după aceea, 
ajunse și el profesor și lucra cu tot entu- 
siasmul ce-i putea da vârsta și ideile na
ționaliste răspândite de Lazăr, lucra cu un 
rar sentiment de sacrificiu și de abnega- 
țiune, părăsi casa părinților, refusâ slujbe, 

ce ar fi putut dobândi, pentru a da lec- 
cțiunl câtor-va școlari săraci, der, cum cjice 
densul, „hotărîțl și fanatici în hotărîrea loru. 
Fără ca vre-o autoritate să se intereseze 
de el sâu de resultatele școlei, Eliade dete 
lecțiunl în timp de șâse ani, lipsit iârna de 
lemne, într’o odăiță cu geamuri sparte, în 
care zăpada se amesteca cu fumul dela o 
sobă stricată.

Și trebuia singur să facă tote cursu
rile ce credea necesare școlarilor. Ii învăța 
filosofia și dreptul, matematica și geografia, 
istoria și gramatica. Fiind-că lipseau căr
țile trebuitore, alcătui și tipări o aritme
tică, o gramatică, mai târejiu o istorie.

Activitatea lui nu se mărgini la școlă, 
el se ocupă de întrâga mișoare culturală 
a Românilor și, fiind-că în acele timpuri 
literatura nu putea fi despărțită de politică, 
Eliad deveni om politic.

Fundând cel dintâiu diar „Curierul 
român*  — suspendat în 1848 — căută să 
întreție sentimentul patriotic în cetitori. 
Aci îșl espuse principiile politice, resumate 
în moto pus în frunte: „Urăsc tirania, mi-e 
frică de anarchiă*.

Pentru răspândirea cunosciințelor li-
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Al doilea acusat, Nicolae Pop, spune, 
că denuneiantul Berariu îi este dușman încă 
din timpuri vechi, din causă, că a făcut 
mai multe arătări contra lui pentru ilegali
tăți și fărădelegi. Pe martorii acusatorl îi 
escepționâză pe toți, fiindu-i dușmani, ară
tând și causa dușmăniei. Nâgă cu hotărîre 
totul.

Urmâză interogatorul denunciantului 
Berar Jânos, o sărăciă îmbrăcată în haine 
domnescl, — om trecut prin șepte chise- 
lițe, în ale căruia vorbe și priviri vedl vi
clenia și servilismul întrupat. El începe cu 
„Kârem alâson“. Spune (unguresce), că n’a 
fost în biserică, dâr a aucl.it, că in 2—3 
rendurz preotul s'a îndreptat cu cuvinte agita- 
tore catră popor. A audit chiar și amenin
țări din partea poporului, ceea ce arată, 
că agitațiunea a avut efect. Vădend, că 
poporațiunea e agitată, el și-a ținut de da- 
torință a „lumina11 pe omeni, esplicându-le 
în cancelaria comunală, că școla nu li-s’a 
vândut, ci numai s’a prefăcut în școlă co
munală. Atunci însă Pop a dis poporului: 
trebue dat afară! Aceste vorbe el nu le-a 
audit cu urechile, der scie, că Pop a fost 
atunci în cancelaria lui și ’i s’a spus, că așa 
a dis. Nu vorbesce din ură (sic!), de-orece 
atât cu preotul Tomas, cât și cu învăță
torul Pop a avut numai niscarl frecări po
litice, altfel trăesce în bune relațiunl cu ei.

Pop: Nu-i adevărat! Eram la început 
amic al lui Berariu și chiar eu l’am ajutat 
se ajungă la post, dâr drept recunoscință 
el mi-a devenit cel mai mare dușman.

Procurorul (cătră Berar): Cum a agi
tat preotul în biserică?

Berar: Așa, că a ținut o predică, âr 
la urmă predica a sucit’o în politică.

Procurorul: D-ta pentru cine ai votat 
la alegere?

Berar (cu fală): Pentru Benedek!
Urmâză ascultarea martorilor. Martorii 

lui Berar au fost: M.uscan Eremia George, 
cârciumar (vulpe bătrână, despre care s’a 
arătat, că de 3 ani nici n’a fost la biserică); 
Ungur Mihai#, Niculae (cu față nâgră de 
Țigan) despre care s’a adeverit, că preotul 
nu l’a aflat, vredinc de-a fi ales în senatul 
școlar și de aceea îi e dușman ; Stoica Moise 
Nicolae, un zăpăcit, oare nu mai scia al 
oui este, venind în mari contraziceri cu cele 
oe le spusese înaintea judelui investigator, 
Nicdhie Rozorea (Oiurii), un bețiv, oare pe 
lângă altele mai e și surd ; la pertractare 
s’a presentat beat curcă; George 1. M. Un
gur, un șerpe violân, de pe a căruia față 
se vede reutatea și lipsa de oonsciință; apoi 
I6n Achim Rus, Nic. Aldică, George Conta, 
Ana Nicolae Mareea (o femeiă tioălosă, care 
după oe a fost ascultată, își acoperise țața 
cu manile, ca și oum ar fi mustrat’o eon- 
soiința pentru vorbele ei); Nicfaă N. Nicu
lae, oare fiind prins cu minciuna, a căutat 
să se soape c|io^no*>  că nl1 vorb0SC0 de 
învățătorul Pop, oi de un alt Pop, ou oare 
tribunalul n’avea de-a faoe nimic ; Hara- 
lambie Ungur, Avisalom Strimta și llie Al

meș, unul oa unul, cești doi din urmă mai 
ales au oătat să întrâoă ohiar și pe Be
rariu ou denunțările lor miserabile. S’a 
arătat, oă Avisalom Strîmtu, care a depus 
jurământ pe mărturisirile lui, nici n’a fost 
măoar la biserioă, âr despre llie Nemeș, 
ounoscut nu numai în Tohan, oi în întreg 
ținutul prin monstruositățile lui, s’a ade
verit, oă ca primar a fost tras în ceroetare 
disoiplinară pentru fărădelegile lui, ceea 
ce l’a făcut să-și și pârdă postul.

Acestea sunt paserile Tohanului veohiti, 
tovarășii lui Berariu, oarl de ani de 4'10 
luorâză în oontra intereselor Românilor din 
comună, făoându-se oodoriște la toporul 
adversarilor noștri naționali. Au însămnat 
numele lor pentru ca să-i oundscă lumea 
și să se ferâsoă de ei oa de nisce oi rîiâse.

Martorii preotului Tomas și ai învă
țătorului Pop, cari prin purtarea lor bravă 
și hotărîtă au făout onore Românilor To- 
hănenl, sunt aceștia: Nicolae Vodă-, oantor 
și învățător, Nicolae Nicoră, Avisalom Mucea, 
Moise Mill. Fopa, George Gabor, Iosif Mo
han, Iosif Maeruțiu, David Bobinca, Avram 
Petru Popa, loan Iosif Popa, Beniamin Clo- 
coceanu, comerciant, George Cârlan notar, 
Nicolae Grozea unul dintre oei dintâiO frun
tași veterani ai comunei, Ioan Mateiu Rad, 
Ioan Ternovean Vlad, Samoilă Vodă, George 
Iosif, Nistor Popa, Nicolae Aftănasie Popa, 
Spiridon Ternovean și George Petru Popa. La 
aoeștia ar mai fi a se adauge și Nicolae 
Botezau, oare însă a mărturisit numai atât, 
că nu scie nimic.

Toți acești martori sunt locuitorii oei 
mai aleși din sat, purtători de slujbe bise- 
ricesel, și civile, mare parte din ei bărbați 
inteligențl, toți cu trecut nepătat și fârte 
cinstiți din partea tuturor, unii din ei de- 
oorațl ou medalii încă de pe timpul servi
ciului grănițeresc. Ei, ca vrednici represen- 
tanțl ai întregei comune bisericescl, au 
descoperit păeătoșiile lui Berar și a soților 
sei în tâtă golătatea lor, arătând, oum aoeștl 
nemernici lucreză în contra intereselor Ro
mânilor din comună de ani de cjile, unel
tind mai ales în contra preotului Tomas și 
învățătorului Pop, dimpreună ou toți oei- 
ialțl fruntași ai satului, pe oarl nu-i pot 
suferi fiind-oă ei sunt âmenl drepți și apă
rători consciențioșl ai intereselor adevărate 
ale loouitorilor din comună.

După vorbirile înflăcărate și pline de 
argumente puternice ale d-lor apărători Dr. 
Eugen Lemeni și Dr. Karl Lwrfe, tribunalul, 
vecjl bine, a aohitat pe aousațl, deolarându-i 
nevinovațl, âr Berariu cu ortacii s.ăi au ră
mas ou buzele umflate. Procurorul a insi
nuat recurs.

Raportorul.

Ciceu- Cristur învită la actul sânțirei biseri- 
, oei celei nouă, ce se va celebra acolo Du
minecă în 18 Octomvre st. n. 1896. După 
aotul sânțirei prân4 oomun la casa paro- 
ohială. La 6 ore săra va urma petreoere ou 
dans pentru inteligență, în favorul biseri- 
oei. Intrarea: de personă 1 fl., de familie 
2 fl. Darurile se vor primi ou mulțămită și 
se vor chita pe oale (Țaristică. La aoâstă ser
bare sunt rugați a lua parte și toți aceia, cari 
din greșelă, ori din causa vre-unei neregu- 
larități poștale, n’au primit invitări speciale.

— o—
Emigrări îu masse din Ungaria. Oa 

un semn cât de bine le merge țeranilor 
astăcjl în Ungaria, pbte servi faptul, că 
emigrările in străinătate nu voeso de loo 
să încete, pe lângă tote sforțările și pie- 
decela organelor administrative. Alaltăeri 
au plecat 500 de persons din Slavonia, 
bărbați femei și copii, peste Fiume și 
Genua spre Brasilia. Au plecat să-și oaute 
o nouă patnă, căol aci numai de jale și 
amar se bucurau. De sortea poporului cine 
să se și intereseze? Dor Jidanii, pe cari 
Banffy voesce să-i înfunde acum ou tâtă 
puterea în dietă ?

—o—
Secta Nazarenenilor se lățesoe tot mai 

mult în Ungaria. Astfel, din Torontal se 
depașeză, oă în comuna Mocrin au trecut 
68 familii la credința nazarenână, și peste 
tot credința acesta se răspândesoe îu acel 
oomitat într’un mod ingrigitor.

Serbarea S-tei Sofii, patrona șcâlelor 
române din Brașov, va avă loo mâne, Du
minecă, în sala festivă a gimnasiului nostru. 
Discursul festiv îl va țină d-1 profesor 
Aurel Uiortea.

—o—
Ivirea ciumei. Din Orient sosesc soiri 

îngrozitore despre lățirea ciumei, oare se 
ivise înainte ou oâte-va săptămâni pe neaștep
tate. Se afirmă, oă în fiă-oure cji cad bmenii 
ou miile victimă acestui flagel teribil. Dm 
Constantinopol se depeșâză, că, după-ce 
ciuma s’a ivit și în Akkir, porturile Lith 
și Laochio sunt pusă sub oarantină.

— o —
Tipografia Aiexi, oare a fost fundată 

în Brașov la 1879, s’a vândut d-lui Viotor 
Sohlaadt, unul dinte colaboratorii și spri
jinitorii d’aru'ui moderat săsesc din loc 
„Kroustădter Tageblat“, oare dela apari- 
țiunea sa se tipăresce în aoestă tipogrefiă.

—o—
Cununia. D-1 Georgia Moșioiu, învă

țător în Moeciul inferior, și d-ra Reveica 
VI. Enescu, tot de-acolo, se vor cununa 
Duminecă în 6 Octomvre v. c. la orele 11

ritorii de a-1 ave mai curând pot trimite 
prețul lui de-odată cu re’noirea abonamen
telor la „Gaz. Trans11. Un esemplar costă 
25 or,, âr espedat prin postă 30 or.

D-1 Dr. Vuia, re’ntors dela Băile Her- 
oulane, și-a reluat praotica medicală în 
Arad (Strada Șina Nr. lb- în fața semina
rului.)

Un lăcătar de mașini, care să fiă în 
stare a conduce atelierul mecanic, pe oare 
d-l Petru Manciu îl întemeiază în Oravița 
ou soop de-a confecționa uu now sistem de 
mașini de cusut. — invențiă propriă a d-lui 
Manciu, patentată pentru Austro-Ungaria — 
pdte afla aplicațiă în aoel atelier ou forte 
frumâse șanse pentru viitor. Lăoătarii 
(Maschinen-sohlosser) doritori de-a ooupa 
aoel post au de-a se adresa d-lui Petru 
Menoiu iu Oravitza (Banat) pănă la sfîrși- 
tul iui Noemvre o. — Avis lăoătarilor ro
mâni !

Nou abonament
la, 

gâZMA îgAiSffiWIH

Cea 2 Octomvre st. v.
se «lesebide nou abonament Ia 
«are invităm pe toți amicii și spri
jinitorii ffoiei nostre.

pe 
pe 
pe

pe 
pe 
pe

OiRILE OSLEi.
— 28 Septemvre.

Sânțire de biserică. D-1 Georgiu Isaiu, 
preot gr.-cat., împreună ou comitetul pa
rochial și cu poporul român gr.-cat. din

a. m. în biserica română gr. or. din Moeciul 
inferior. — Dorim fericire tinerei părechl!

—o—
Călindarul Plugarului pe 1897, edat 

de tipografia „A. Mureșianu“ din Brasov, 
se află sub tipar și va apără în curând, cu 
un cuprins bogat literar și economic. Do

Austro-Ungaria:
£1.
£L.
fi
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Pentru

un aa 
șese lvuxxi 
trei li3.n.i

Pentru România și străinătate: 
■o-xx an 
șese lixni..................... 20
trei li3.ni ..................... IO
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pe 
pe

pe
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mandate poștale.

Administrațiunea
,jKazetes Transilvaniei* 6
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8 franci 
* „

mai ușor

Com. Hunedorei, Oct. 1896.

Ou. D-Ie Redactor! Părintele proto
pop Radio din PetroșenI se înoeroă în Nr. 
198 al „Gaz. Trans.11 a se spăla de păca
tul comis ou ooasiunea înaugurărei monu
mentului milenar dela Vulcan. Dați-ml însă 
voiă, oa în interesul adevărului, ca răspuns 
la întâmpinarea d-lui protopop Radio, să 
mai desooper un păoat neiertat oomis de 
acest bărbat, drept față biserioâsoă:

Dâoă trecutul d-lui protopop Radio 
l’ar presenta ca un ante-luptător pentru 
soumpa uostră oausă, dâcă în viâța sa s’ar 
fi distins prin fapte mărețe naționale ro- 
mânescl și dâoă însoțirile d-sale cu adver
sarii neamului nostru ar fi produs vre-un 
bine, ori vre-un favor, fiă măoar și numai 
odată, atât în ce privesce binele comun
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S
G

terare și formarea gustului de cetire fundă 
așa numita revistă „Curier de ambe-sexe* , 
în care publica nuvele traduse și originale, 
studii literare și istorice, poesii și chiar 
mode.

Tot pentru aoest interes general fundă 
în 1834 împreună cu Ion Cîmpineanu „So
cietatea Filarmonică11, având de scop să 
ajute propagarea culturii în genere și în 
special să lucreze pentru înființarea unui 
teatru. îndată ce se constitui, societatea în
credința direcția lui Eliad. Acesta deschise 
cu Aristia o școlă, în care se învăță lite
ratura, declamația și canto, pentru ca mai 
târdiu să se poducă actori pentru teatrul 
național. Resultatele școlei se văcjură la 
esamenul general, când șoolarii jucară „Ma
homet11 al lui Voltaire și „Amphytrion11 al 
lui Moliere și una din eleve cântă cavatina 
lui Bellini „Piratul11. Cu acest prilegiu E- 
liad rosti un discurs, oare arătă importanța 
teatrului pentru progres, înfățișă cu colori 
vii cât de grea, dâr cât de nobilă e ca
riera artistică și se ridică în contra preju
decăților ce are lumea față de actori, pe 
cari îi consideră numai ca nisce comedianțl 
lăsațl în voia întâmplării, când ei sunt nisce 

slujbași ai statului spre formarea bunelor 
obiceiuri și a limbii naționale.

Societatea, încântată de munca lui 
Eliade, îl alese director și pentru al doilea 
an. Lucrurile merseră bine, se strînseră fon
duri importante, se traduseră o mulțime de 
piese.

Societatea Filarmonică însă era âre- 
cum continuarea unei alte asociațiunl parte 
secretă — ou scop politic, — parte pe față 
— cu scop literar. Din causa acâsta s’au 
născut tot felul de bănuell în privința ei 
și după câțl-va ani s’a desființat.

In pregătirea și esecutarea revoluțiuii 
din 1848, Eliade fu unul din fruntași. După 
ce se proclama constituția la Izlaz, după 
ce Bibescu părăsi tronul, se constitui gu
vernul provisoriu din care făcu jparte și 
Eliade. Domnia acestui guvern ținu însă 
numai din Iunie pănă în Septemvre, pen- 
tru-că Turcii, obligați de Ruși, provocară 
o luptă într9 armata cu care venise Omer- 
Pașa și oștirea din BucurescI, în urma că
reia ei ocupară țâra milităresce, exilară pe 
revoluționari • și restabiliră' reacțiunea.

Eliade emigra în Transilvania, apoi se 

duse la Paris, mai târdiu în Turcia, de 
unde se întorse peste doi ani în țâră.

La 1866 pronunță în constituantă un 
discurs în contră domnului străin și a di
nastiei. Fu membru fundator al Academiei, 
ales chiar president, dâr — din causa unor 
desbaterl ortografice — demisiona și trăi 
retras ocupându-se cu literatura pănă la 
morte.

Activitatea literară a lui Eliade, pri
vită în întregul ei, este de o mare impor
tanță pentru istoria nostră culturală și fără 
să o cunoscem, ar fi peste putință să înțe
legem o mare parte a acestei istorii.

învățând singur și cunoscând singur 
operele scriitorilor mari ai poporelor străine, 
el pricepu, cât de trebuinciosă este acâstă 
cunoscință pentru progresul unei națiuni. 
De aceea își propuse să traducă pe toți 
autorii greci, latini, francesl, italieni, etc., 
pentru ca în scurtă vreme să aibă putința 
orl-ce Român a ceti în limba sa tot ce 
spiritul omeneso a produs mai strălucit. 
Pentru o asemenea vrednică de totă lauda, 
der uriașă încercare, forțele unui om erau 
de sigur neîndestulătore; dâr sciu să gă- 
sâscă destui tovarăși, adunând în jurul său 

o sumă de tineri doritori de cultură și în- 
demnându-i la muncă. Alături cu ei, tra
duse din Voltaire, Moliăre, Lord Byron, 
Lamartine, Dante, etc. Scopul lui nu a fost 
pe deplin ajuns, pe de o parte, pentru-că 
nici el nici tovarășii săi nu s’au consacrat 
esclusiv acestei întreprinderi, pe !gde altă 
pentru-că nimeni în urma lui nu a luat în 
mână conducerea lucrării, astfel, că pănă 
acjl n’avem încă traduse tâte capo-d’operele 
străine. Ideia lui Eliade a fost reluată de 
Academiă, care prin acordare de premii anu
ale, îmbogățesce colecțiunea traducerilor.

Eliade nu s’a mulțumit însă a fi tra- 
duoător, ci a publicat și mulțime de lucrări 
originale lirice, epice, satirice, fabule scrieri 
istorice, politice, filosofice și în fine scrieri 
privitore la limbă...

Cum să vede, Eliade desfășură o acti
vitate bogată. Cu natura lui vie și entu- 
siastă, cu spiritul pătrundător, cu stilul plă
cut și presărat cu ironii fine, el căștigâ 
mulțl amici și partisanl, determină o ade
vărată mișcare literară și de aceea ’i se 
dete numele de „Părinte al literaturii ro
mâne*.

aucl.it
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național român din PetroșenI, cât și jur, 
eu ași respecta tendința d-sale.

Durere, însă, până acum nu seim sS 
se fi distins acest protopop nici printr’o 
faptă de bărbăția națională. Dovadă repre- 
sentanța comunală, unde afară de d-sa, nu 
mai este nici un suflet român. Cu ocasiu- 
nea alegerilor tot-dâuna s’a pitulat, să nu-1 
vadă amicii săi seu inimicii noștri, că a 
luorat când-va în favorul poporului român. 
Cu ocasiunea alegerilor comunale din 1893 
scriitorul Borboth Joska la finea scrutinului 
’i-a dis: „Vedi, D-le părinte, poți fi mân
dru, că ai reușit cu voturile neromânilor, 
căci ei nici în țidull nu te-au băgat“. Er 
învățătorul Bota ’i-a reflectat: „cu o astfel 
de învingere m’așl ține cel mai părăsit, 
decă poporul meu nu vre să mă recu- 
noscă.......“.

Multe ar fi putut face D-l Rădic, nu
mai decă ar fi vrut; teren a fost, der n’a 
făcut nimic, pentru-că atunci nu putea fi 
cuiti la dricul celor trași împinși, ce ne 
persecută.

Acum să vin la răspunsul D-lui pro
topop Radio. D-sa dise: „că împrejurările 
parochiei PetroșenI sunt de așa, încât a 
trebuit să participe la tămbălău“. Ore îm
prejurările parochiei D-tale nu ar pretinde 
mai cu drept, ca mână în mână să lucrați 
cu toții pentru apărarea și demna Jrepre- 
sentare a intereselor poporului român de aci?

De-altmintrelea scusa acesta e o apu
cătură ridiculă, D-le protopop, pentru-că 
D-ta nu ai nici o legătură cu Vulcanul, ca 
,„popă“ în PetroșenI; er ca protopop ai ser
vit numai de codă la toporul străinului.

Părinte protopope ! iartă-mă să-ți cla
rific, că un preot, fiă el cât de simplu, în 
adunări și la ceremonii representă pe po
porul său; cu atât mai mult însă d-ta ca 
protopop, ai mers acolo cu 7 preoți de-ai 
fl-tale cu popor cu tot!

Cuvine-se ore, ca un protopop român, 
care are să propovăduescă învățăturile evan- 
geliei lui Christos, să facă rugăciuni ală
turi cu Rabinerul jidovesc? Eu cred, că 
acesta e o faptă anticanonică și Ordina- 
riatul din Lugoș s’ar cuveni să te tragă 
la răspundere, căci prea mare e scandalul 
când poporul vede pe-un protopop ro
mân, ca St. Rădic, în același loc și rend 
cu un Rabiner jidovesc, la slujba dumne- 
deescă.

Sentinela.

Pro ^ram w 3
«dunărei generale, ce o va ținea Reuniunea învă
țătorilor rom. gr. or. dela șcdlele confesionale din 
■diecesa Caransebeșului la 35/13 și 36/14. Octomvre 

a. c. în Oravița-montană.

I. Sâmbătă în 24/12 Octomvre a. c,
a) . Primirea membrilor oomitetului și 

a dspeților la 11V4 6re a. m. la gara din 
Gravi ța;

b) . membrii și ospeții, cari sosesc cu 
trăsurile sunt rugați a se presents în loca
litățile șoolei române din Oravița-mont. 
unde se află biroul oomitetului arang. 'dela 
'9 dre a. m. pănă la 6 6re săra, spre a fi 
oondușl la cortelele destinate

o.) la 8 bre sera convenire socială în 
restaurantul dela hotelul „Corbna ung.“ 
din loc.

II. Duminecă în 25/13 Octomvre a. c.
a) La 9 ore a. m. liturghie împreunată 

cu ohemarea Duhului sânt în biserioa gr. 
or. rom. din loo;

b) la 11 ore a. m. ședința I-a a adu
nării gener. în sala din grădina „societății 
de tir“. (Schiitzengarteu);

o) la 1 oră d. a. banchet în sala ho
telului „Corbna ung.“ ;

d) la 3 bre d. a. ședința Il-a a adu
nării gener. în sala din grădina „societății 
de tir.“ ;

e) Ia 8 bre sera concertul împreunat 
cu teatru și petrecere de joc, arangiat de 
Reuniunea rom. de cânt, și musioă din loc 
în sala hotelului „Corona ung.“

III. Luni, în 26/14. Octomvre a. c.
a) La 8 bre a. m. ședința a 111-a a 

adunării gener. în sala hotelului „Corona 
ung.“

b) la 12% bre d. a. masă comună (â 
la carte) în restaurantul dela hotelul „Co
rona ung“.

c) la 2L/2 bre d. a. ședința IV-a și în
cheierea adunării;

d) după încheierea adunării esoursiune 
la Cielova-mont,

Oravița mont, în 8 Octomvre (26 Sep- 
temvre) 1896.

I. Trăilă,
președintele comitetului arang.

Avis.
P. T. Domni, cari doresc a lua parte 

la adunarea generală a Reuniunii învăță
torilor rom. gr. or. dela șoblele confesionale 
din diecesa Caransebeșului, ce se va țină 
la 25/13 și 26/14 Ootomvre a. o. în Oravița 
montană și voeso a reflecta la îngrijirea co
mitetului arang. pentru încortelarea lor, 
sunt poftiți a se adresa d-lui învățător Ni- 
colae Băiaș cel mult pănă în 22/10 Octom
vre a. c. cu atât mai vârtos, că acei Domni, 
cari nu să vor insinua pană la terminui 
prefipt, nu pot reflecta la cortele gratuite.

Asemenea sunt rugați toți acei P. T. 
Domni, cari doresc a lua parte la banchet 
a se insinua și a antioipa taosa de 1 fl. 50 
cr. v. a. la adresa d-lui învățător George 
Dragoesou, cel mult pănă în 20/8 Octom
vre a. o.

Oravița-mont. în 8 Octomvre (26 Sep- 
temvre) 1896.

L Trăilă,
președintele comit, arang.

ULTIME SOIRI.
Versailles, 9 Octomvre. Asâră 

la orele 11 și 35 Majestățile Lor ru
sești, între ovațiunile grandibse ale 
publicului adunat la gara de aci, au 
plecat spre Chalons. înainte de ple
care Țarul și Țarina și-au luat rd- 
mas bun în modul cel mai cordial 
dela președintele Faure și dela soția 
acestuia, esprimându-și cea mai adencă 
recunoștință pentru ordinea esemplară 
și atitudinea publicului. Țarul Nicolae 
strânse de repețite ori mâna lui 

Faure, care serutâ mâna Țarinei. La 
suirea în tren musica postată la gară 
întonâ imnul rusesc și Marseilesa. Ța
rul stete cu capul desvălit în ușa cu- 
peului pănă la plecarea trenului și 
saluta neîncetat publicul, care îl 
aclama cu un entusiasm ajuns la 
culme.

Paris, 9 Octomvre. „Figaro“ 
afirmă, că Țarul Nicolae ar fi pro
mis, că la primăvara viitore din nou va 
visita Parisul și va. petrece acolo in
cognito 20 de cțile. ț)iarele francese 
din capitală constată, că entusiasmul 
și însuflețirea poporului crescu trep
tat pănă la ultimul moment și la 
părăsirea Parisului îi striga Țarului: 
„La revedere!“

Chalons, 9 Octomvre. Astăfli în
tre 10 și 11 bre a. m. a decurs ma
rea revistă militară, la care au luat parte 
4 corpuri de armată întregi. Ța
rul a fost încântat de succesul splen
did al revistei. După revistă s’a dat 
un dejun, după care Țarul și Țarina, 
mulțămind de repețite-ori președin
telui Faure pentru primirea căldu- 
rbsă și cordială, de care își vor aduce 
aminte tot-deauna, plecară cu trenul 
spre Darmstadt.

higiena.
Câte-va cuvinte despre vermii intestinali, 

sbu în popor (Jiși, „Limbrici".

După cum în natură sunt viermi, 
atât pe uscat cât și în apă, aseme
nea sunt și în viețuitbre, atât pe 
din afară cât și pe din lăuntrul cor
pului omenesc. Cei dinafară se nasc 
din, depunerea oauelor altor viețui
tbre, precum sunt muștele, eră cei 
dinlăuntrul corpului se nasc din ră
mășițele de hrană ce sunt în in
testine.

Printre viermii, cari trăesc și 
cresc în corpul omului, pe care 
ajunge se-l slăbescă și se-1 îmbolnă- 
vescă, cei mai cunoscuți sunt limbricii 
și tenia seu panglica.

Limbricii se asemănă la formă 
cu rîmele, der sunt mult mai mari 
și mai groși decât rîmele; ei ajung 
câte-odată pănă la 20—25 centime
tri de lungime; sunt albi și au un 
maț subțire roșu de sânge prin mij
locul lor, în loc de cap au un cear
căn negru, prin care ciupesc și sug 
mațele de sângele lor, er spre ebdă 
sunt mai subțiri și ascuțiți și lasă 
o mulțime de bale în mațe.

Limbricii locuesc în intestinul 
subțire, ei se observă mai des la 
copii, și se iau prin oauele de lim
brici, pe cari cei bolnavi le dau 

afară cu escrementele și cari se scurg 
prin ape și pe zarzavaturi (verdețuri) 
prin grădini. Limbricii se găsesc și 
în pruncii din pântecele mamei lor, 
în general înse ei se găsesc în in
testinele (mațele) tuturor viețuitbre- 
lor, der mai mult la pesci.

Limbricii produc la copiii, cari 
sufer de acestă bolă, o greutate îu 
dreptul buricului și umflătură la sto
mac; fața este galbenă, ochii sunt 
lipsiți de vioiciune, au o mâncărime 
la șecjut și o mare turburare în 
mațe; au o mare mâncărime la nas, 
din care causă copiii se jupuesc la 
nas din prea multă mâncărime. La 
unii se roșesce albâța ochilor, se 
învinețesc pleopele ochilor și se în- 
groșă nările nasului.

Cei bolnavi de limbrici slăbesc 
fbrte mult chiar având o hrană nu- 
tritbre, au greță, și dimineța au 
opinteli și cu vărsături, au bale și 
o zamă acră, udul turbure, au ar
sură (căldură) la palme și la tălpile 
piciorelor, au durere de cap și ame- 
țelă; când dorm au scrâșnituri de 
dinți și le curg balele din gură de 
o colbre gălbenicibsă.

Tratamentul, adecă modul prin care 
se păte vindeca de acestă bălă este ur
mătorul:

Mai întâiu se va da bolnavului 
câte-o lingură seu doue de unt de 
migdale, seu în lipsă de unt de mig
dale se va da oleiu îndulcit cu ză- 
har seu cu miere, pentru copiii dela 
etatea de un an pănă la cinci ani; 
er dela etatea de cinci ani pănă la 
4ece anî se va da trei pănă la pa
tru linguri pe în timp de șepte 
opt cțile încontinu.

Foi de artemisia absinthum (foi 
de pelinariță) seu în lipsă numai foi 
de pelin, 7 grame, se pun în 100 
grame apă caldă, într’o sticlă bine 
astupată timp de 12 ore, după aceea 
se va mai pune în sticlă și 7 grame 
de cassia senna (siminichie) se se 
pună să fiarbă puțin. Din acestă 
amestecătură se se ia câte-un mic 
păhăruț dimineța și săra.

Său se se ia o lămâie, se se 
storcă zama din ea bine, se se pună 
într’o ceașcă, în urmă se se pună 
peste acea zamă 2—3 linguri de 
unt-de-lemn, și se se dâe bolnavului 
se o bea odată totă.

Seu se pbte lua dela farmaciă 
următorul medicament; din care va 
lua la fiă-care dbue 6re câte-o lin
guriță de cafea:

Pulvere de semen — contra 8 gr. 
Pul vere de radix jalapa 4 gr. 
Calomel 0,30 centigrame.
Apă de flori de casia 2 grame.

Poesiî poporale.
Culese de 1. P. R.

Vinu-i bun, vinarsu-mi place, 
Gazdă mare nu m’oiu faoe.
Cui îi place vinul bine,
Nu-1 mai vecjl cu haine bune, 
Ci cu rele ca și-a mele 
Tătăi^e lele!

Tot așa cjioe dorul:
De urît more omul !
Minte dorul oa și-un oâne,
De urît nu mbre nime, 
Că more, că n’are cjile.

Vai de mine bine mi-i 
Nu sciu mâne cum mi-a fi? 
Da mâni mi-a fi și mai bine 
C’a fi mândra lângă mine!

U! iu! iu! și iu mă chiamă, 
Epurașu-i bun de zamă, 
Epurdica de friptură, 
Lelea de țuoat în gură.

Haida mândră după mine 
•Că te-02Q ținâ idrte bine,

Că mi-i casa ’n deal la cruce 
Suflă vântul, lemne-aduoe, 
Ploia pică
Le despică
Nu-i lucra, mândră, nimică; 
La moră nu te-oifi mâna — 
De nu-i mere nu-i mânca; 
Desculță nu te-oifi purta, 
Că tu singură-i umbla.

Măi bădiță Ionaș
Vin’ la noi să’țl dau sălaș!
— Dâr de oină ce mi-i da?
— CrastavețI ca iedera, 
Gură dulce ca mierea !

Pasere de pe hinteu 
Spune iubitului meu 
Că mie nu mi-i de el
Ca și lupului de miel, 
Lupu șede’u dumbrăviță 
Mielul șede ’n poeniță, 
Mielul mere sâ se culce 
Lupul mere se’l apuoe.

Scii țu lele ce ți-am spus 
Asâră, colo din sus:

Unde-or fi mai puținei, 
Ochii tăi să fiă-ai mei?!

Rumenâlă din potică 
Face pe lelea voinică, 
Pe badea om de nimioă;
Rumenela de n’ar fi
Fetele-ar îmbătrâni!

Din ■ Reieag.
*

Trecui valea pe puntiță 
La fata de morăriță, 
Nu soi țese, nu soi cosă 
Da-i stă bine, oă-i frumâsă.

Peste Olt, peste Someș 
Este-o punte de cireș, 
Și, la capătul punții 
Scris este dorul mândrii, 
La capătul oelălalt 
Este-un brad, da îi usoat.
Ce te legeni, bradule,
Ce te legeni, oe te clatin! 
Din vârf până ’n rădăoinl ?
— Da cum nu m’oiQ clătina
Că la mine or veni
Trei securi

Din trei târguri,
Trei meșteri din trei cetăți
Și m’or faoe tot buoățl
Și din ele trei temnițl,
Trei temnițl din cell mai rele
Care pier voinicii ’n ele;
In temnița cea mai rea,
Acolo-i și mândra mea!

Râsărit’a luna ’n șură
Nu-i aiol cine-mi dă gură,
Resărit’a luna ’n prag
Nu-i aici oine-ml e drag.

Rele c}ile-am ajuns Domne
Că fetele tâte-s dâmne
Cu pieptare de barșâne
Și cu șorțuri de cartone
Părinții le mor de fâme.

Sărac! oohișorii mei
Multă lume văd cu ei
Dâr nu vâd âmenl de-ai mei
Fără dușmani de cei răi!

Din Rârgău.
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Sirop de flori de persica vul
garis (persici) cât va trebui; și se 
va păstra într’o sticlă bine astupată.

Seu să se ia bete de soc (sam- 
bucus), depe care să se curețe c6ja 
cea negră depe d’asupra bețelor, 
remâind numai acea verde, pe care 
o va curăți și o va pune într’un 
vas cam de 300 grame lapte dulce 
și se fierbă bine, după aceea să se 
străcăre bine de coji laptele, și în 
urmă se se dâe bolnavului să-1 bee 
dimineța.

Este forte bine ca bolnavii de 
limbrici se bâe în tote diminețile 
câte-o ceașcă de ceaiu de cimbru 
(Thymus vulgaris) îndulcit cu puțin 
zahar.

Se se tae o cepă, și se se pue 
într’un pahar cu apă cam de un pă
trar de litră ca se se măieonopte; 
dimineța să se străcăre bine apa 
unde a stat ceapa și să se bee pe 
nemâncate, acesta se va face în trei 
patru dea rândul.

Asemenea mai este bun a-se 
pisa într’un vas 2—3 căpățînl de us- 
turoiu seu aiu (alium sativum), zama 
aceea, după ce se va străcura bine, 
se se pună în 150 grame miere de 
albină, să se amestece bine și se se 
dee bolnavului să o bee totă odată 
dimineța pe nemâncate.

Mai este bine, ca în timp de 
10—12 $ile să se ia în fiă-care cfl 
diminăța câte 2—4 linguri de unt de 
nucă, care este fârte bun contra lim
bricilor.

Bolnavul de limbric! va ave o 
hrană nutrităre și întărităre, însă se 
va feri a mânca prea multe mân
cări dulci; la fiă-care masă va în
ghiți său mânca câte 2—5 grăunți 
(cățăi) de usturoiu (aia); pesci se va 
feri pe cât se va pute a mânca, căci 
aceștia sunt fărte mult producători 
de limbrici; va ave o vieță regulată 
și higienică.

Intr'un număr viitor vom vorbi 
ceva despre „Febrele tiphoide“, seu 
în popor cjise „Lingorea“.

Prof. Dr. Elefterescu.

EOOKTOWLâu.
Prețul bucatelor.

Cultura bucatelor este tot așa 
de veche, ca și nemul omenesc, de- 
6re-ce omenim ea fără cultura buca
telor nu a putut esista. De aceea 
vedem, că nu numai poporele civi- 
lisate, ci chiar și cele mai puțin ci- 
vilisate, caută an de an de a spori 
cultura bucatelor pe întinderi tot 
mai mari de păment.

Pănă nu erau căile ferate, cari

Ana Ardeleana.

Strigă Ana Ardeleana 
Din ternațul Clujului 
Din fundul Sibiiului: 
Vino, vere și mă ia 1
— Cu drag Ană te-așl lua, 
Tu-ai un frate ca și eu,
Și să portă ’n portul meu 
Și merge unde merg eu, 
Te du Ană ’n tergurele 
Și oumpără păhărele, 
Le du 'n fundul grădinii; 
Sub tufa cu pelinii, 
Este-un laur de balaur 
Tot cu cârnele de aur, 
Dia gură tot pară-i oură 
Din oodă venin picură, 
Ia paharu, sprijinesce-1, 
Pe frate-t’o otrăvesce-l. 
Paharul To sprijinit 
Pe frate-s’o otrăvit.
Frate-s’o o înohinat: 
Să trăescl, frate frătiuc, 
Că f°st plugărel
Și noptea-i fost bouărel!
— Se trăescî, sorucă dragă, 

transportâză acum ori și ce marfă 
din depărtările cele mai mari cu 
prețuri moderate, s’a întâmplat de 
mai multe-ori în decursul vecurilor 
trecute, că în urma vărsărilor prea 
mari de ape, a secetelor seu a al
tor evenimente naturale: să nu se 
facă bucate și locuitorii să ducă 
lipsă mare de ele. Ast-fel s’a întâm
plat și aici la noi fămetea cea mare 
din anii 1815—1817, când mulți 
ămeni mai săraci s’au prăpădit de 
făme.

Omul devenit odată în mare 
lipsă, când ajunge apoi erăși în bel
șug, scie mai bine să păstreze. Așa 
au făcut și părinții și moșii noștri 
scăpați de acea fămete; ei au păs
trat după aceea tot mai cu grijă bu
catele adunate de pe câmp, așa că 
din an în an li-au mai remas și pri
sosuri. Acesta o mai fac și acum 
plugarii mai harnici și mai pățiți, 
căci ei tot mai au temă, ca nu cum
va o se mai vină odată o fătnete ca 
cea de demult, când măcinau ămenii 
lipsiți chiar și cocenii și scdrța dela 
unii arbori.

Der o parte din generațiunea 
mai tîneră de ac|l, care multe din 
vorbele și sfaturile părinților și bă
trânilor le iau drept povești bătrâ- 
nescl, nu mai urmeză pe calea ce
lor bătrâni, ci ca în tote afacerile 
economice, îșl fac socotela tot mai 
înainte și mai bine, dăr acăsta în 
cele mai multe cașuri se face fără 
de cârciumar după cum 4ice Pro" 
verbul.

O parte din generațiunea mai 
tînără de acum nu numai că nu pune 
prețul cuvenit pe bucatele adunate, 
ci putem cțice, că ea pe multe lo
curi chiar le risipesce, așa că de 
când se îmblătesce grâul și se pune 
în coș, er cucuruzul în poduri și co
șare, sunt tot cu măsura în ele: pen
tru lumină, săpun, tăbac, rachiu ș. 
a., așa că pe la Crăciun seu cel mult 
pe la Pasci numai se pomenesc, că 
nu mai sunt, căci „din sacul, care 
tot iai și nu mai adaugi nimic, odată 
dai de fund“.

Speculanții de bucate, cari pe 
la noi sunt cu deosebire Ovreii, cari 
se așe4ă prin comune ca cârciumarl 
și neguțători, er pe la orașe ca cum
părători de bucate, pentru ce să nu 
se folosăscă și ei de recolta pluga
rului și se nu-i micșoreze prețul în
dată ce o pune în ven4are, căci dără 
și ei vrău să câștige tot mai mult 
din nesciința și nepriceperea lui.

Pe lângă speculanții aceștia de 
bucate, de pe la sate, pe cari îi pu
tem numi cu drept cuvânt slugile 
adeveraților specalanțl, se află în

piua-i fost secerătbre
Noptea-i fost frămentătore. 
Paharul la gură-o pus 
El din lume că s’o dus.
Și ea bine s’o purtat 
Pe laiță l’a așezat 
Și afară a eșit:
Vină, vere, vină dragă
Vină vere de mă ia 
Că îmi arde sufletul
Ca bruma bosuiocul,
Sorele
Răzorele.
El din gur’a cuvântat:
Cu drag Auă te-așl lua 
Tu ești flbrea florilor, 
Otrava feciorilor, 
Tu decă te-i mânia 
Și cu mine-i face așa !

*
Dreptă slova de pe carte: 
Tu nu ești ou direptate 
S’omdre soră pe frate, 
Pentr’un câne de drăguț; 
S’ombra sor’ un frătiuț!

Din Rodna. 

capitalele țărilor mai mari anumițl 
bancheri (ămeni, cari trăesc după 
capital), cari se adună pe fiă-care 
4i la jocul de bursă (târguell), unde 
ca și la lotăriă sejăcă cu capitalele 
lor, pe cari le vend și le cumpără 
după trebuință cu perdere seu câș
tig, după cum le umblă și norocul.

De esemplu: un bancher pune 
în jocul de bursă încă prin Ianuarie 
seu Februarie atâtea și atâtea mii 
de măjl metrice de grâu în ven4are 
pe termin, cu un preț de 4 fl. se 
4icem de maja metrică, pe care-1 
și plătesce îndată în bani gata său 
hârtii de valăre. Altul de lângă el 
dă în tocmelă și-l câștigă cu un 
florin, să «Țicem, la maja metrică, 
care câștig îl și plătesce îndată ce
lui dintâiii. Al doilea vinde și el pe 
lângă ore-care câștig la al treilea 
aceeași cantitate de bucate, acesta 
la al patrulea și așa mai departe, 
pănă când la cel mai de pe urmă 
ajunge și timpul recoltei.

Speculantul cel din urmă apoi, 
înțeles cu ceilalți, statoresce prețul 
bucatelor pentru țera întregă. De 
sine se înțelege, că speculanții din- 
tr’o țera stau și ei în legătură cu 
cei din alte țări și ast-fel se stato
resce prețul bucatelor adese-ori pen
tru lumea întregă, așa că fiă-care 
econom seu neguțător e silit a-șl 
vinde bucatele sale cu prețul stato- 
rit la bursă. De multe ori, deși în 
cutare seu cutare ținut se vestesce, 
că recolta va fi slabă, totuși cei dela 
bursă nu voesc se țină semă și amă
gesc lumea se credă, că pretutin- 
denea sunt recolte îmbelșugate.

Tot cam așa se întâmplă și la 
facerea căilor ferate, drumurilor, ca
naturilor și a altor întreprinderi ob
ștesc!, pe cari le vând din mână în 
mână, voind a câștiga fiă-care cât 
mai mult dela jocul său de bursă, 
care se înțelege, că pe cei mai mulți 
îi duce și „la sapă de lemn", cum 
4ice Românul.

In timpul din urmă s’a pornit 
o viiuă mișcare mai în tăte țările, 
pentru a împiedeca târguelile de bu
cate pe termin la jocurile de bursă. 
Țera nemțescă a fost cea aintâiu, 
care a adus o lege în privința acesta, 
prin care se opresc speculanții de-a 
mai vinde și cumpăra bucate înainte 
de a fi recoltate. <

Pănă acum puțini îș! puteau es- 
plica causa scăderei prețului buca
telor într’un mod așa de simțitor, 
ci unii susțineau, că s’au scumpit 
banii, alții că și celelalte mărfuri 
s’au mai lesnit ș. a., der adevărata 
causă jocul de bursă a fost.

E drept, că în timpul din urmă 
și alte mărfuri s’au mai lesnit, der 
în asămănare cu bucatele, cari pe 
multe locuri au scă4ut la prețul de 
jumătate, alte mărfuri tot se plă
tesc mai bine, așa că plugarul când 
cumpără vestminte, unelte de eco
nomia sâu beuturi, mai tot-dâuna 
plătesce prețul îndoit, pentru un lu
cru de aceeași valore, ca pe care 
l’a vândut el.

Unii voiau să-și esplice scăderea 
prețului bucatelor și cu aceea, că 
înmulțindu-se numărul lucrătorilor de 
pământ, s’a mai înmulțit și roda aces
tuia, fără ca în același timp să se 
sporescă și numărul consumătorilor ; 
acesta însă nu s’a adeverit, din con
tră în America s’a constatat chiar 
o scădere în recolta bucatelor. Ast
fel pe când înainte de acesta cu 10 
ani recoltele erau de 3 hectolitre și 
28 litre de capul unui locuitor, as- 
tă4l ele s’au redus la 2 hectol. și 
28 litre.

Când cheltuelile pentru lucrarea 
pământului, pentru uneltele de eco- 
nomiă, pentru lucrători, pentru îm
bunătățirea pământului ș. a. sunt de 
tot mari; când de altă parte prețul 
bucatelor e destul de mic, negreșit 

că așa se va întâmpla și pe la noi.
In ast-fel de împrejurări, ce tre- 

bue să facă 6re plugarii noștri ? îna
inte de tâte ei ar trebui se reducă 
cultura acelor bucate, al căror preț 
văd, că scade din an în an, și se 
cultive tot mai multe de acelea, cari 
văd, că se plătesc mai bine; ar tre
bui mai departe, ca să fiă și ei ceva 
mai preve4©tori, decă nu tocmai ca 
bancherii cei mari, apoi cel puțin 
ca precupeții de pe la sate, ca ast
fel când văd, că bucatele sunt et- 
tine, er vitele grase sunt scumpe, 
să îngrașe de acestea său să îngrașe 
porci și așa să-și facă banii de lipsă 
pentru trebuințele casnice, ca se nu 
fiă siliți a sta cu mâna tot în coș, 
cum se 4i°e '■> ar trebui se țină și 
crescă mai multe vite de cele tinere: 
viței, miei, purcei ș. a., pe cari tot- 
deuna pâte face banii de lipsă pen
tru cheltuelă; în sfîrșit ar trebui se 
se gândescă mai adese-oii și la prin
cipiul: „Lucrați și păstrațiu, căci cei 
ce nu vor ține semă de asta, cu deo- • 
bire în timpurile grele de acum, cu
rând vor ajunge în stare de a face 
cunoBcință cu creditorii și apoi nu 
trebue uitat proverbul care fl1100- 
„Mai bine țeran în picior e, decât boer 
în genunchi^, seu mai bine sărac liber, 
nedator, decât boer plin de datorii.

I. Georgescu.

însoțirile seu tovărășiile economice..
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere, 
Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce. 

Alexandri.

Răsunetul cuvintelor de mai sus ne 
vine tot-deuna în minte, când ne gândim, 
că un om singur de cele mai multe-ori nu 
e în stare de a-șl săvârși lucrurile sale cum 
se cade. De aceea și înaltul Ziditor, după 
ce a făcut pe Adam a dis: „Nu e bine se- 
fiă omul singur, ci să-i facem lui o soțiă, 
care să-1 ajute la bine și la rău“, și astfel 
a făcut pe Eva.

In modul acesta ni-se înfățișeză prima 
familiă, dela care seim, că se trage nemul 
omenesc. Der la început trebuințele și lip
sei© omului și ale familiei erau de tot măr
ginite, și așa el și-le putea acoperi și 
numai singur seu în societatea membrilor 
familiei sale, după cum și-le acopere și as- 
tădl omul sălbatec și nomad, care adecă 
n’are locuință statornică.

îndată ce însă omul nomad a simțit 
trebuința de a se aședa stabil într’un loc, 
făcendu-șl case și alte zidiri economice s’a 
vădut silit a se însoți și tovărăși cu mai 
mulți laolaltă, ca cu puteri unite să-și potă 
duce în deplinire mai bine nu numai lu
crurile sale, ci să se potă apăra cu suc
ces și în contra năvălirilor dușmane. Astfel 
s’au format satele, orașele și cetățile din- 
tr’un stat, cari apoi cu ajutorul locuitorilor 
săi s’au putut și apăra nu numai înlăuntru, 
ci și înafară.

Să ne închipuim un om singur, seu 
chiar și cu familia lui, aruncat de sdrte 
într’un loc pustiu. Ore pute-și-ar el acoperi 
tote trebuințele vieții sale așa bine și ușor,, 
precum și-le acopere în societatea altor 
omeni? — Nici de cum! de-orece în cașul 
acesta el ar trebui să lucre anumit timp 
numai pentru ca să-și potă face uneltele 
de casă și vasele de bucătăria, alt timp 
pentru pregătirea hainelor, a încălțăminte- 
lor și așa mai departe.

In societatea omului civilisat lucrul 
se împarte și fiă-care om are să săverșâscă 
numai un fel de lucru, pe care-1 sciu mai 
bine și cătră care se simte mai atras. Ast
fel vedem pe unii lucrând pământul, pen
tru ca să potă cresce bucate din el, pe 
alții îi vedem mijlocind schimbul .produc
telor, cum sunt neguțătorii.

Vedem, că nu numai la orașe, ci și 
la sate, printre plugari, se așâdă mulți 
omeni, cari nu se ocupă cu lucrarea pă
mântului și cu orescerea vitelor, asemenea 
celorlalți locuitori din sat. Toți acești omeni, 
devin într’un mod seu altul de neapărată,, 
trebuință unii pentru alții, precum sunt 
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rotarii, faurii, măsarii, zidarii și alții, pe 
lângă cart se mai simte și trebuința de 
preoți, învățători, notari, judecători, dire- 
gătorl, neguțători, cârciumarl și alții.

Din cele spuse pănă aci se pote vede, 
că fiă-care clasă a societății omenescl mai 
are trebuință și de alte clase de omeni, cu 
cari să se potă ajutora împrumutat: Așa 
plugarul de pildă are lipsă de fauri, rotari 
și alții, cari să-i facă și dirâgă uneltele 
sale economice, să-i schimbe productele 
ș. a., tot așa lipsă au și celelalte clase ale 
societății de plugar, ca să-și potă cumpăra 
dela el bucatele și celelalte mijloce de 
traiă.

înainte de asta numai cu 40—50 de 
ani, plugarii pe la noi nu simțiau lipsa 
atâtor unelte de economiă ca acum; ei arau 
și grăpau pământul cu pluguri și grape în
tregi de lemn, aveau carăle neferecate, să
pau numai cu sapa de mână și pe mulțl îi 
cuprindeu mirare, când aucjiau dela câte-un 
ostaș bătrân venit de prin Germania și 
Francia, că pe acolo sunt pluguri și grape 
întregi de fier, cară ferecate, mașini pentru 
sămănatul și săpatul cucuruzului, pentru 
cosit, secerat, îmblătit, vânturat, sămenatul 
grâului și altele.

Astădi am ajuns, ca să vedem mași
nile și uneltele numite introduse și pe la 
noi și încă chiar și de cătră plugarii cu 
mai puțin pământ, căci și aceștia au simțit 
trebuința de a-șl cumpăra pluguri de fer, 
de a-șl fereca carăle, de a-șl cumpăra ma
șini pentru sămănatul și săpatul cucuru
zului ș. a. Și fiind-că tote acestea au cos
tat bani mai mulțl ca cele vechi, așa s’a 
vădut silit și micul plugar de a se opinti 
tot mai mult ca în trecut, ca pe lângă alte 
cheltuell economice, să potă scote din pă
mânt încă și prețul acelor unelte atât de 
bune și spornice la lucrarea pământului.

Mulțămită acestor unelte și mașini 
spornice de lucru, cei mai mulțl din plu
garii noștri au ajuns astădi ca să potă pro
duce de două-orl mai mult, de cum puteau 
produce înainte de asta cu 40—50 de ani. 
Așa putem vede acum și pe micul plugar 
cultivând, cu ajutorul mașinilor pentru să
mănatul și săpatul cucuruzului, dela 8—10 
cară de cucuruz pe an și încă numai cu 
ajutorul membrilor familiei sale, pe când 
pănă nu erau mașinile, abia puteau pro
duce cei mai bogațl atâta. De aceea se și 
cjicea atunci despre cei mai mulțl plugari: 
„că cu lucrătorii adună, ’dâr ou ei și mă
nâncă cele adunate".

Mașinile pentru sămănatul și săpatul 
■cucuruzului, plugurile de fer și celelalte 
unelte mai mărunte nu sunt așa scumpe, 
ca să nu și-le potă procura și numai plu
garii singuratici; cele pentru sămănatul 
grâului și îmblătit, fiind însă mai scumpe 
nu se pot procura decât de cătră marii 
proprietari de păment sâu și de cătră cei 
mai mici, însoțindu-se mai mulțl la-olaltă.

Mașinile de îmblătit și trierele, ce-i 
drept, se pot procura și de cătră plugari 
singuratici, de-orece cu ele se pote lucra 
timp mai îndelungat și așa proprietarul lor 
nu numai că se pote despăgubi de prețul 
depus în ele, ci în tot anul pote să-i mai 
rămână și un anumit câștig.

Nu tot așa stă lucrul însă cu mași
nile pentru sămănatul grâului! Acestea 
fiind mai scumpe, micul plugar nu și-le 
pote procura, deși ar ave și el lipsă de ele 
:în tot anul, er de a-le procura omeni sin
guratici încă nu se prea plătesce, de-orece 
sămănatul se face de-odată și în decurs de 
•o săptămână ori două, er după aceea nu 
mai are ce face cu mașina pănă erășl în 
anul următor. Dâr fiind-că cu aceste ma
șini se cruță mai jumătate din sămânță, ba 
și holdele se fac mai frumose, mai mari în 
■spic și la bon, așa introducerea lor este 
totuși de neapărată trebuință și în econo
miile mai mici.

Tot de așa mare trebuință sunt și în 
economiile mai mici mașinile pentru tăiatul 
paielor, cu cari s’a adeverit, că se cruță 

■forte mult fân, a cărui lipsă încă se simte 
tot mai tare din an în an.

Așa stând lucrul, vor înțelege forte 
ușor iubiții noștri cetitori, pentru ce au 
pus în fruntea acestui articol cuvintele: 
.„Unde-i unul nu-i putere", vor înțelege, că 

trebue să se însoțescă câte doi și mai mulțl 
la-olaltă, pentru ca să-și potă procura ma
șinile neapărat de lipă la economia câm
pului și a vitelor, ca astfel ceea-ce unul 
singur nu e în stare să facă, să potă face 
câte doi și mai mulțl „cu puteri unite".

Spre scopul acesta legea și îngădue, 
ca economii din țâră să se potă însoți în 
anumite „tovăreșii agricole", pe lângă sta
tute aprobate de stăpânire. Membrii aces
tor tovăreșii plătesc odată pentru tot-dâuna 
o tacsă fundamentală de 10 fi. și un florin 
tacsă de înscriere, care se adaugă la fon
dul de reservă; ei au dreptul apoi de a 
putâ folosi în cinste tote mașinile societății. 
Pe unele locuri tovărășiile acestea mai pri
mesc și câte-un ajutor dela comitat pentru 
procurarea de mașini, sămențe seu alte 
unelte economice.

Tovărășiile numite se conduc de că
tră un președinte, vice-președinte, secretar 
cassar, inspector de mașini și încă alțl doi 
membrii, cari se aleg din sînul lor pe timp 
de trei ani. Pentru înființarea unei tovăreșii 
de acestea se recer cel puțin 12 membri; 
când aceștia nu mai voesc să susțină so
cietatea, acesta se desființeză prin tribunal, 
care pune apoi mașinile și celelalte unelte 
ale ei în lichidare (vâncl.are).

In comitatul Sibiiului s’au înființat 
mai multe tovărășii de acestea și am aflat, 
că ele au o înrîurință forte bine-făcătore 
asupra mersului economic din comunele res
pective. De aceea atragem atențiunea plu
garilor noștri asupra acestor tovăreșii, sfă- 
tuindu-i cu tot adinsul, ca pe unde numai 
pot și-i iertă împrejurările locale, să înfiin
țeze nesmintit asemenea tovărășii, căci ele 
sunt de un folos neprețuit pentru economia 
de câmp și vite.MULTE ȘI DE TOATE.

lumea largă, oă el a învățat limba moi- 
melor. El a soos și o carte despre limba 
moimelor, dâr spre neferioirea lui, deorece 
în grabă se adeveri, oă tdte oele ouprinse 
în cartea lui sunt minciuni ou oârne.

Aoum însă s’a aflat un al doilea „în
vățat", adecă profesorul amerioan Olaro, 
care (jice, că el a învățat limba pisioelor. 
Limba pisioelor, cjice Claro, sâmănă forte 
mult ou limba Chinezilor. „E melodiosă, 
indie și la urechi sună de tot plăcut".

Claro a adunat vre-o 600 de ouvinte, 
prin oarl el esprimă simțămintele și gân
dirile pisioei. Multe dintre vorbe îșl sâmănă 
una alteia, și numai puterea tonului, ou care 
se esprimă, le deosebesoe.

C&lencLaml sdptănaâneL
SEPTEM. are 31 dile. RAPOIUNE.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 29 O. p. Ciriac 11 Emilian
Luni 30 M. Gregoriu 12 Maximilian
Marți 1 S. apost. Ananie 13 Coloman
Mer. 2 S. Cipr. și Eust. 14 Galustus
Joi 3 S. m. Dionisie 15 Teresia
Vin. 4 S. păr. Ieroteu 16 Gal apost.
Sâm. 5 S. m. Catarina 17 Hedvig

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 9 Octomvre st. n. 1896.

Bursa de BucurossT
din 7 Octomvre n. 1896.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 40
n Grâu mijlooiu . . 5 20
i j Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 20
Săcară frumâsă . . 3 60

M Săcară mijlociă . . 3 20
5, Orz frumos . . . 8 40
lî Orz mijlociu . . . 3 10
îl Ovăs frumos . . . 2 20
1> Ovăs mijlociu . . 2 —
H Cucuruz .... 3 60
îî Mălaiu.................... 4 —
1 5 Mazăre.................... 6 —
11 Linte . . . • . 10 —
îî Fasole.................... 7 —
11 Sămânță de in . . 8 —
11 Sămânță de cânepă . 4 —

Cartofi.................... — 75

1 kilâ
Măzsriche .... — —
Carne de vită . . . — 52
Carne de porc . . . — 52
Carne de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
11 Său de vită topit 32

SCOMPTUBl:

■Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Ajl,- OCt. 102. Vj
Renta amortisabilă .... 5% J) n 100?/4

jî „ (Impr. 1892. . . 5% lan.--lnl. 99?/4
r« „ din 1893 5°/n JJ U 99.'■„
n „ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct. 97,-

n (Impr. de 32. 'j2 mii. lan.-lulie 87.—
TI „ (Impr. de 50 mii. n n n 87.‘/4
H . (Imp. de274 m. 1890 4% n n 87.’/,
n „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/o ii » 87?/,

„ (Im. de 120 iul. 1894 4“/o 87-’/4
„ (Im. de 90 nil. 1896 4°/o 87.’/.,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6°/0 Mai- not . 102 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor ft. 60<i 10 290.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 lan.-lul. 95.—

„ ,. din 1884 5% Mai-Nov, —
jj „ „ din 1888 5% iun.- Bec. —
*1 „ ,, din 1890 5°/o Mai-Nov. 95.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/n lan.-luiie 92 ’/4
„ urbane BucurescI 6% » n —.—

u V J5 H n n 83 3/4
n » „ Iași . . f>% n n 82.’A

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n 11
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca .Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1670.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 224.—
Dacia-Bomânia uit. div. 35 lej 200 într. v. 438,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 ii ;i 459.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 3C 250 305--
Boc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 199.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 160 — .
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 D D 115.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ „ 2 em. u. d. 0 100c 15 r. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei iXA. —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,,/' llM. ’» î> —.
Societ. p. const, ae Tramways 20- îl 4_ 1
20 franci aur 20.10

Târgul de rîmăton din Steinbrueh.
Starea rîmătorilor a fost la

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte «7o Petersburg . . 4* */ î%
Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 3%
Londra .... 27o Belgia .... 3%
Viena..................... 4’/, Elveția .... 3’,

Sfârșitul Sumei.

Vestea acesta, care in vâcul ourent 
deja de trei ori s’a lățit, a scornit’o un 
profesor german ou numele Wilhelm Fdrster.

El dice, că sfirșitul lumei va fi în 
luna Novembre anul 1899 și se bazâză pe 
faptul, că în luna aceea pămentul erași se 
va ciocmi ou o mulțime de corpuri oerescl, 
oarl în deours cam de 33 ani și 3 luni se 
oiocneso într’un loo și deodată cu pămân
tul. O astfel de cioonire a fost mai în anul 
1866, luna Noemvre în noptea din 13 spre 
14 între ârele 1—2.

Asemenea oioonirl au mai fost și la 
1833, 1799, der la nici una din aceste lu
mea nu s’a potopit.

Corpurile aoeste cerescl se sfărîmă în 
bucățele, din causa înferbințelei mari, fiind 
înoă sus în aer, și chiar din oausa acesta 
nu se pâte întâmpla niol o nefericire. Ne
fericire nu se pote întâmpla niol din causa 
oă pe când corpurile aceste strătaie linia 
descrisă de pământ, aoesta deja se află la 
o depărtare de mai multe mii chilometri 
de locul, pe unde oad oorpurile.

Chiar și dâoă s’ar întâmpla c’oonirea 
corpurilor cerescl cu pământul, nu este 
nimic de temut, deorece în substanța cor
purilor acestora nu e nimio vârtos și chiar 
dâoă s’ar întâmpla ceva, cel mult ar aprin
de unele obiecte de pe pământ ici și colo 
cum fac și meteorii.

*
Cum se pote ca omul se-și fia sieși 

moșii ?J
Etă oum descrie un hazliu în puține 

ouvinte cum p6te omul să-și fiă sie-șl moșO: 
Eu am luat de soțiă pe o văduvă; acesta 
avea o fată mare, pe care o lua de soțiă 
tatăl meu. Astfel tata mi-a fost mie ginere, 
er fata mea vitregă, mi-a fost mamă.

Soția mea a fost mama mamei mele 
de aoum, va să 4>°â bunica mea, și eu am 
fost, pe lângă bărbatul soției mele, tot 
odată și nepotul soției mele. Astfel, eu ca 
bărbat a bunicei mele, am fost totodată și 
moșul nepotului; așa dâră eu am avut no- 
rooirea de a-ml fi mie moșu.

*
Limba pisicelor.

Sunt vre-o câțl-va ani de când un 
American, ou numele Garnier, a vestit în

5 Octomvre de 4563 capete, la 16 Oct. au 
Intrat 920 oapete și au eșit 257 oapete ră
mânând la 7 Oot. un număr de 5226 ca
pete.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 7 Octomvre n. 1896.

Semințe

ce

* W
3 ®
6 »

Prețul pes
100 ohilogi.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala 
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

81
81
81
81
81
81

7.40

7'50
7.45
7.50

7.45

7'55
7.50
7,60

Sâmlnțo vechi 
ori nouâ soiul

efi +5 c a
5 w
O ft

Prețul per
100 chil^r.

dela pănă

Săcară
Orz 
Orz 
Orz 
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
alții soiu

D
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.25
4.10
5.20
6.50
5.45

6.30
4 40
6.—
8.—
6.-

OoTSUl

Cursu! leșurilor privaț,e

rroaucteuiv.
dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur. _ __
transilvană _ _ #_

— bănățenă —.—
n roșiă —.— —.—

Oleu de rap. rafinat du piu —,— —,—
Oleu de in —— _ t_

a Uns. de porc dela Pesta 56— 57.-
w dela țâră —,_ —._

- Slănină sventată 51.— 52. -
11 afumată 56.- 57.-

O Seu _
O Prune din Bosnia în buțl 11.75 12.25
O 
r—( din Serbia în saci _  __

CD Lictar slavon nou _ __ ___t_
P-

n bănățenesc 14.50 15.50
1 Nuci din Ungaria
<0 Gogoși ungurescl

0-, serbescl
Miere brută

galbină strecurată — - - ____
Ceară de Rosenau - —
Spirt brut _____ e_

1) Drojdiuțe do spirt

din 7 Octomvre 1896"
cump. vinde.

Basilica 6.50 7.—
Credit .... 196.75 197.75
Clary 40 fl. m. c. . 57.— 58.—
Navig. pe Dunăre . 142.— 146.-
Insbruck .... 27.— 27.50
Krakau .... 27.25 28.25
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 59.— 61.—
Palfiy .... 58.25 59.25
Crucea roșie austr. 18— 18.70

dto ung. . 10.20 10.60
dto ital. 11.50 12.-

Rudolf .... 23.— 24.—
Salm .... 70.— 71.—
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois . 71.25 71.50
Stanislau . 43.— 45.-
Trieitine d’/j^o 100 m. c. 145.— 150.—

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 60.— 62.—
Serbescl 3% 35.— 35.80

dto de 10 franci —,_ _ ,__
Banca h. ung. 4% 122.— 122.50

Cursul a Wsa din igiena.
Din 9 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ . . . 
Ranta de oordne ung. 4% . . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’^% . 
Im or. oăil. fer. ung. în argint 4 l/2°/o 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii . . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosurI din 1860..........................
Napoleoudorl............................. ....
Mărci imperiale germane . . ,
London vista..............................
Paris vista..................................
Rente de oorâne austr. 4%. . .
Note italiene.......................... .

122.05
99.25

122.75
101.20 
121.-
97.10
97.50

154.75 
138.- 
101.35 
101.50 
122.80 
144.25 
9.521/,
58.75

119.70
47.55

101.20
44.55

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Octomvre 1896.

Banonote rom. Oamp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Oump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turoesoi Oump. 
Scris. tone. Albina 5%

9.47 Vend. 9.50
9.44 Vend. 9.47
9.49 Vând. 9.53
6.60 Vând. 5.65

126.- Vând. — •—
—.— Vend.
—.— Vend. —.—

100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr. Aurei Eflureșiansn.
Redactor responsabil Sregoriu H^aior.
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PUBLICAȚIUNE.
Articolul de lege XLVI din 

1895 a intrat în putere de drept.
în sensul acestei legi comite fiă- 

care o transgresiune, care:
1) falsifică producte sau arti

cole agronomice;
2) anunță seu vinde articole fo- 

lositbre pentru falsificare;
3) vinde producte sau articole 

agronomice falsificate;
4) Vinde producte seu articole 

agronomice, chiar nefiind falsificate, 
totuși însă sub o astfel de numire, 
care după proveniență sau nătura 
lor nu li se cuvine;

5) acei cari împedecă organele 
în controlarea productelor, prepara
telor și articolelor agronomice și 
anume: lapte, preparate de lapte, 
unsori dela animale și plante, uleiuri, 
preparatele de aluat din făină sau 
grâu, miere, paprică, semență de se
mănat și de iarbă, nutreț de vite și 
gunoifi etc.

Pedepsa astorfel de transgre
siuni este: Închis6re pănă la o lună 
și pedepsă în bani pană la 300 fi.

Brașov, în 5 Sept. 1896.
1088.1-2 Căpitanatul orășenesc.

PUBLICAWNE 

pentru Garnisona militară din Brașov 
sunt a se lifera Victualii de mena
ge pe durata unui an, cu începerea 
dela l-a Ianuarie pănă la 31 Decembre 
1897, și anume :

Grupa Nr. 1:
1) Carne de bou, porc, vițel și 

oie;

2) Untură, slănină;
3) Făină Nr. 3 și Nr. 7 (tipuri 

de Budapesta);
Grupa Nr. 2:

4) Zarzavaturi, verdețuri, de- 
re8uri etc.;

5) Jimble (franfiele) și sfărîmă- 
turi de jimble;

6) Oțet; și
7) Zahăr.
Pentru articolil însemnați în 

Grupa Nr. 1 și Nr. 2, precum și cei 
de sub punct 6, 7 se da liferația și 
separat.

Oferte, provecjute cu vadiu de 
50 fi. v. a. și cu mostre sigilate des
pre tbte articolele sunt a se trimite 
pănă în 10 Novembre 1896, la presi- 
diu (Strada Caterinei Nr. 16).

Informații despre condiții se 
pot lua dela Administrator, (Spita
lul trupelor, Odaia Nr. 13).

Pertractarea ofertelor va 
avea loc în 15 Novembre a. c., du
pă care se vor avisa oferenții.

Brașov, în 7 Oct. 1896.
Administrația.

Moșia de vândare.
O moșia nobilitară, constă- 

tătore din 102 jugere, done case de 
locuit și dependențele necesare de eco 
ncmiă, — aflătore în comuna 
ESog'ata, 3/4 6re depărtare de sta
țiunea căii ferate Homorod-HeVlZ, 
se vinde din mână liberă.

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

Wicolae Cretsoi 
Bucurescu

1066.8 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

Nr. 67 49-1896.

Publicațîune.
Din partea subscrisului Magis

trat se aduce prin acesta Ja cunos- 
cință publică, că Joi în 22 Octomvre 
1896 la 10 ore a. m. în sala comuni
tății se va ține licitație pentru 
arendarea’ jpășnnitsatai de 
ernă a OÎlOI*  din hotarul Sighi- 
ș6rei pe anul 1896/97. Vadiu este 
de 50 fi. Condițiunile se pot vedea 
în Cancelaria Magistratului.

Sighișora, 28 Septemvre 1896. 
1084 2—2 Magistratul orășenesc.

Institutul Vautier
Primește eleve pentru a fi

instruate în. dans.
Cursul se începe cu 20 

Octomvre. Strada Castelului
Nr. 8. W86.1-3.

o

Dejșon de flinâ.
Am onorea a aduce la cunoștința on. public, că

Magazia cu făiaă9 
am avut de mai mulți ani în Tîrgul grâului, 
află, acum în str. Michail Weiss nr.27.

Elsas
«lin ®®«lleaB

Cu deosebită stimă:

A visS

1 *<0^

; șpirt contra Reumatismului. 2
|. Premiat cu diplome și cu medalia de aar la es- M 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon- zjk
' dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în spitalurl cu
i succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca soldina,
j ma. Bsclasa, «estnm și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
| Prețul unei sticle cu instrucția folosirei I coronă,
’ mai mare 2 corone 40 fileri.
1 Depou principal fin BUDAPESTA la farmacia D. Torfjk Joszef

Kirăly-utcza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Vâozi korut Nr. 17, se mai află la
i tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 

Producătorul:

&
mare

reu-

sticla

Am onbre a încunosciința On. public și on. mea clientelă, 
că mi-am strămutat locuința din strada Negră, în 
strada fâasteBadui Ir. 23, partere spre stradă, 
unde se află și

de jpmtoî&rtț
Im! iau voie tot odată a face cunoscut On. public, că prin 

îndelungata mea praxă câștigată atât în streinătate, cât și aici 
în Brașov, unde lucrez ca maestru indepedent de un 
șir de ani, mi-am câștigat încrederea on. public, căruia i-am 
dat numerbse dovec|i, că confecționez după mesură tote soiu
rile de încălțăminte, din material de prima calitate, durabil, 
elegant și cu prețuri moderate.

Atrag din nou deosebita atențiune a on. public asupra 
lucrărilor mele de lux, cari sunt de-o confeoțiune elegantă.

Cu tbtă stima:

Vasale Ocășîanu,
nnj 2—8 miiestrw pantofar în IBrașov.

a

2-8

â
r?Ji

Widder*  Gyula, <
l’avmacâst S.-A.-TLJliely BTr. VI.

ComantSeîe din provincie se efectuezâ punctual. ,
Se află în Hrașov la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 

Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1O3O,5--1O.

0 I55

Neîntrecută .și în lumea îaitregă au făcut 
mare sensație

Oolleoția,
care constă din 15 bucăți bijuterii (arginte- 
rii) splendide,

EWffîai pentru 5 fL 75 cr» 
un cîasornîc Remontoir de aur fason, 
pentru busunar.

Regulat punctual (pe 36 ore), mechanism de precisiune și cu placă 
emailată. Capacurile ciselate frumos, sunt lucrate din aur numit fason, care 
nu se distinge de aur curat și nu-șl perde lustrul. — Pentru mersul regu- 

scris o garanție de 3 ani.
1
1
1
1
2

Tote aceste 35 ©liăecte splendide de bijuterie împre
ună ets eâasoB*nîcufi  «te aur fason costă, numai .

Trimitere cu rambursa. — La cas de neconveniență se restitue banii.
1083,2—6 Firma de ciasornice :

Vâeuaij 9 Adlergasse Bir. B2

lat al sus numitelor ciasornice, dau în
1 lanț fin de aur imitat, panțer,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
1 broșe frumos pentru dame,
3 nasturi de camașe imitat de aur,
1 nastur patent pentru guler,

ac lin pentru cravate, 
etui pentru ciasornicul de aur fason, 
oglindă de busunar, în ramă, 
ac de bluse aur fason, 
inele, imitat de aur on brilante simile și rutine.

Jfl. 5.75

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accîdă bicarbonată

Isvonil „MiîlLDA“ de Bodo^. 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbărî 
de mistuire, maladâele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciâ udului și aSe organelor respira- 
tore etc.

IMF de primai
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 strada Căldărarilor Nr. 68, în
Sibiiu, Sighișora și în ABBja-JIsaâSa î la D-l 1. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvâry es tărsai, în EJewa: la Balog Gyula, 
în Oreștie: Ia Nemeth Jănos.

Cu totă stima:
1025,25-100 Adminisirațiunea isvoruhi

„W A T I & ® A.44

(comit. Hăro mszek). ff O d O li. (Transilvania).

Tipografia A,. Muresianu, Brașov.


