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Schaldt. Rudolf Jfosse, i. Oppalifa 
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tarifă și învoială.
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AbOBameniB peniru Anstrn-Umna: 
Pe uh an 12 fl., pe șese J-unl 

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

Penin România si străinătate:
Pe un an 40 franoî, pe $6se> 
luni 20 fir., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frartnî, 

8c prenumeră la t6te ofioiole 
poștale din Intru și din afară 

fi la dd. aoloBtori.
AMameatil wrs Brașov 

administrationfj&, piața «nare. 
T6r<ul Inului Nr. 80 :• eta^iu 
I.: pe un an IO 11.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul tu casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fi. Un esempiar 6 or. v. a. 
b6u 16 bani. Atât abonamen
tele o&t și ineerțiunile «unt 

a ae clăti Înainta.

Brașov, Sâmbătă 26 Octomvre (7 Noemvre) 1896.

Din cansa sfintei sărbători diarul nn va 
ap&rA până Luni sâra.

După alegeri.
In fine a trecut peste capetele 

ndstre și potopul alegerilor de de
putați dietall.

Multe ispite s’au făcut, mari pre
siuni și nenumărate atentate s’au în
dreptat și cu ocasiunea acestor ale
geri în contra solidarității ndstre 
naționale; ddr nici baionetele gen- 
darmilor, nici arginții cumpărătorilor 
de suflete, nici momelile cu mâncări 
și beuturi ale celor ce vrâu nouă 
reni n’au putut nici de astă-dată se 
zădărnicescă principiul solidarității 
ndstre naționale.

Fost’au, ce-i drept, și dintre ai 
noștri mulți slabi de ânger, cari au 
cădut jertiă ispitelor. Der aceștia 
sunt numai uscături ale pădurei nds- 
tre românesci, care încă e în putere 
și plină de vieță. Tdte svonurile rele, 
ce le lățiseră despre noi gazetele 
unguresc!, tote uneltirile ce le urzi
seră printre noi adversarii solidari
tății nostre, au fost date de minciună, 
căci Românii, peste tot flis, au pă
zit și de astă-dată hotărîrile confe- 
rențelor ndstre naționale. Câți va 
lingăi de felul lui Csokân Jânos, 
Vuja Peter și alți 3—4 lângă ei, 
cari au lăcomit la deputațiă, nu nu
mără nimic. Ei au fost și pănă acum 
între mamelucii lui Banffy și ma- 
meluci vor rămâne; dintre Românii 
bine simțitori însă și cu bun nume 
între fruntașii noștri nu s’a aflat nici 
măcar unul, care se ti cutezat a păși 
pe față în contra hotărîrilor confe- 
rențelor nostre și a solidarității na
ționale.

Acesta este o isbândă, pe care 
ni-o recunosc înși-și adversarii noș
tri. Foile lor se văd silite a constata 
pe față, că Românii în general au 
respectat pasivitatea.

Acesta este resultatul alegerilor 
față cu noi Românii.

Der alegerile din acest an au 
fost de mare învățătură și pentru 
șoviniștii mari și mici din oposiția 

ungurâscă, căci i-au făcut cel puțin 
să-și deschidă ochii și să vadă și ei, 
ce plătesce constituționalismul ungu
resc. In adevăr, ministrul-președinte 
Banffy, cu ajutorul banilor, a gen- 
darmilor, a armatei și a slujbașilor 
săi de prin comitate, a făcut ade
vărate minuni. Pe toți, câți nu i-a 
avut la stomac, i-a sdrobit și nimi
cit, făcând să fiă aleși pretutinde- 
nea aprdpe numai dmeni de ai lui.

Astfel partida lui Banffy (gu
vernamentală), care înainte de ale
geri consta din 216 deputați, as- 
tădi constă din 287, va să $ică cu 
71 de deputați mai mulți. O majo
ritate atât de mare n’a avut acestă 
partidă, decât o singură dată, pe 
timpul faimosului ministru-președinte 
de odinidră Tisza Kalman, al că
ruia meșteșug de guvernare prin 
volnicii și violență l’a hereof Banffy, 
discipulul, ce stă să-l întrâcă acum.

Dintre celelalte partide ungu- 
resci din dietă, numai una este, care 
a eșit învingătdre, anume partida 
catolicilor, numită „partida popo- 
rală“, care a câștigat 20 mandate 
nouă. Acesta este pentru ea o în
vingere cu atât mai mare, fiind-că 
pănă acum ea era cea mai urgisită 
între tote partidele unguresc! și toți 
de tdte părțile s’au străduit s’o 
strice și nimicăscă, mai ales pen- 
tru-că acăstă partidă este singura, 
care luptă în contra Jidanilor și 
care ar dori să schimbe și legile 
politice-bisericescî, aducând în pri
vința acesta ârăși stările de mai 
înainte.

Tote celelalte partide au fost 
bătute rău. Partida lui Ugron, care 
pănă acum consta din 47 membri, 
a rămas numai cu 8 deputați, dăr 
și aceștia fără conducători, căci con
ducătorii partidei: Ugron, Bartha 
Miklos, Szederkânyi și ceilalți au 
căcjut toți la alegeri. Banffy șl-arăs- 
bunat asupra acestora, fiind-că ei îi 
făceau mare oposițiă mai la tdte 
ocasiunile, afară ddră de cașurile, 
când se trata de asuprirea popdrelor 
nemaghiare.

Tot cam așa a pățit’o și partida 

lui Apponyi, așa numită „națională", 
înainte, acâstă partidă avea 57 mem
bri, acum însă abia a rămas cu 
vre-o 36. Apponyi cu partida sa 
făceau mare oposițiă guvernului 
în cestiunea cvotei și a pactului cu 
Austria. De aceea Banffy i-a tocat 
strașnic și pe ei.

Partida lui Kossuth, fiind-că în 
cestiunea reformelor politice-biseri- 
cescî, cum și în multe alte cestiuni, 
a mers și merge mână în mână cu 
guvernul, a fost mai cruțată de astă- 
dată. Ea consta înainte din 51 de- 
putațî, âr afii constă din 49. Cu tdte 
acestea, partida acăsta („indepen
dentă") încă e în mare perdere. 
înainte de-a se fi rupt în două părți 
(una mergând cu Ugron, âr alta cu 
Kossuth) ea consta din 101 membri, 
pe când a<ji cu ugroniștii cu tot 
abia mai sunt vre-o 58—60.

Mai erau cei ce stau în afară 
de partide, aderenții contelui Sza- 
pâry. Aceștia încă au fost sdrobițî 
aprope total, rămânând abia vre-o 
10 din 41, câți erau mai înainte.

Se ’nțelege, partidele oposițio- 
nale strigă acum ca mușcate de 
șerpe. Foile lor constată, că nu mai 
pdte fi vorba acji de constituționa
lism în Ungaria, căci Banffy calcă 
în picidre tdte drepturile cetățenilor 
și face după cum îl taie capul, fără 
a ține sâmă de lege, de drept, ori 
de umanitate.

Așa va fi, de sigur. Dăr pentru 
ce nu s’au deșteptat mai curând 
domnialor? Pentru ce au dat întot- 
dâuna guvernului îndemn și încu- 
ragiare, ca să nu cinstescă legile și 
să fiă crud, despot și necruțător ori 
de câte-ori era vorba de vre-un drept 
al națiunilor nemaghiare?

Etă, acum despotismul și cru- 
4imea ’i s’a prefăcut guvernului în 
natură și se răsbună amar și asupra 
șoviniștilor unguri din oposițiă.

Declarațiune-Protest, 
în contra oprirei intruni- 

riSor române.

Protestăm solemnei în fața

Țerei și a lumei culte în contra 
barbarelor incercărl de-a ne des
ființa ca naționalitate ;A

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se s&ver- 
șese de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat ungureset 
în contra naționalității româme, 
noi membrii ei, alegători și ne
alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfirșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoria, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Români, y lupta dreptă 
pentru esistența și egala nostră 
îndreptățire națională!
Declarațiunea-Protest publicată în 

„Gazeta Transilvaniei* dela 18 (30) 
Uctomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de următorii:

Din Brașov:
George Stinghe, Christea Fruntjă, Va- 

silie N. Ardelean, Petru Spuderoa, Nico- 
lae Ștefau, George Orghldan.

loan Giuvelca, Dumitru Glajariu, Radu 
R. Spuderca, Ștefan Furnioă, Ntoolae 
Bărbieriu, Silvestru Pascovicl, Dumitru 
D. Pop.

George Crețu proprietar, Nicole S. 
Lupan, Nieoiae Loga, George Stroe, 
George Spătariu, George Jian.

George Onea, Dumitru Samoilă, George 
Ruoăreanu, Andrei Chivărar, loan Mo- 
crin, Ion Țițeiu, Dumitru Țițeiu.

Neoulae Feraru, Avram Țițeiu, Gheor- 
ghe Aldea, DrăghicI Bucur, Neoulae 
Balasiu, loan Aldea.

Constantin Chivarar proprietar, loan 
Lupu proprietar, Dumitru Popa propr., 
Ioan Miou propr., George Drâghtol propr. 
loan Cătanfi.

N. Florea. Dumitru Zamfir jun., Ni- 
oolae Ardelean, Dumitru Ogea, Neoulae 
N. Thiu.

George Urzică măcelar, NioolaeLungu, 
Irodion Stinghe, Ristea Tabără, loan 
Stroe, Domnișor Vasilie, Dumitru Mânu, 
Constantin Pittiș,

Din Săcele:
loan Jalea și G. Albulețiu.

Din Tohanul-vechiu:
Nicolae Popu, Spiridon Târnovan și 

losif Popu.
Din Bran:

George Enescu, Ioan Enescu, George 
I. Zichil, Vlad Ieuesou, Ion Arișianu. ■

(Va urma.)

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Marea mortă.
Intre obiectele curidse și ves

tite pe fața pământului este și ma
rea mdrtă, său lacul de asfalt din 
Palestina. Elenii și Romanii vorbeu 
cu un fel de spaimă de acestă mare, 
care omdră pe toți câți se apropiă 
de dânsa. Arabii au un proverb care 
cjice: cine iubesce vieța sa, să fiă 
departe de marea mdrtă!

Der istoriografii israeliți, mai 
cu sâmă vestitul istoric și general 
israelitean anume Iosephus Flavius, 
dice despre acestă mare: nu numai 
că nici un pește nu pdte să trăiască 
într'ânsa, der nici o pasere nu sboră 
în aer pe suprafața sa; că un om 
pâte se se plimbe cu piciârele pe 
acâstă mare și să nu cadă jos, der 
peste puțin timp este în pericol de 
mârte, din causa aerului stricat ce 
domnesce acolo.

Der pentru noi, acestă mare are 

un interes deosebit, când ne aducem 
aminte de vestirea Bibliei unde die®, 
că s’a întâmplat acolo cu mii de ani 
înainte, o mare catastrofă fisică, care 
a dărîmat orașele Sodoma, Gomora 
și încă alte trei orașe, îngropând pe 
toți locuitorii sub ruinele lor, și pe 
urmă s’a format acolo o mare (ma
rea mdrtă) în locul uscatului de mai 
înainte.

Așa-der marea mdrtă este un 
argument pentru istoria sacră. Din- 
tr’aceste împrejurări, marea mdrtă 
este un obiect de curiositate la toți 
dmenii de sciințe, călători în Orient; 
însă greutatea și pericolul, cu care 
e combinată o călătoriă cătră acest 
loc sălbatic și retras de tâte locuin
țele umane, au făcut că, puțini că
lători au cutezat să visiteze marea 
mortă.

Un călător, care a visitat acestă 
mare, ’nainte cu câți-va ani, este aca
demicul Saulci. In opul seu (Voyage 
autour dela mer morte), descrie tdte 
greutățile și pericolele ce au în- 
timpinat în acestă călătoriă. Der no

tițele cele mai esacte despre acest 
subiect interesant, le cetim într’un 
raport al d-lui Boussingault cătră 
academia din Francia. Etă că co- 
piăm aici punctele cele mai intere
sante din acest raport.

Marea mdrtă, dice d-1 Boussin
gault, are numirea acâsta din causă 
că apa ei este atât de sărată, încât 
peștii nu pot să trăiască într’ânsa, 
der se numesce și Lacul asfaltic, 
fiind-că din timp în timp, se găBesce 
pe suprafața sa mulțime de bucăți 
de asfalt, (un fel de smdlă seu de 
păcură, solidă și tare ca petra). Po- 
sițiunea sa arată o circonferință forte 
remarcabilă, adecă se află într’o vale 
atât de adâncă încât nivelul mărei 
mdrte este cu 400 metrii mai jos 
decât nivelul mărei Mediterane și 
al Oceanului. Cu drept cuvânt dice 
Humboldt: aici avem un fenomen 
cu totul estra-ordiDar, adecă: că un 
loc așa de întins (30 mile lungime, 
6 lățime) și numai 60 mile geogra
fice depărtat de mare, să fiă aprdpe 
cu 1000 de nic.idro »«'»• J 

nivelul mărei! Rîul Iordan se varsă 
în acestă mare.

In cursul acestui secol, mai 
mulți călători au visitat marea mdrtă, 
unii au și făcut cercetări acolo, de 
sondagiu (spre a măsura adâncimea 
ei) s. e. Irlandezul Cottigan, în anul 
1835 întrând prin Iordan în acestă 
mare, într’o luntre, unde a rămas 
cinci dii0 apre a fa°e felurimi de 
sondagiuri, a fost atacat acolo de o 
bdlă mortală și îndată după ce s’a 
întors din acestă călătoriă la Ieru
salim, a și murit.

In anul 1837 au încercat d-nii 
Moor și Beec a face din nou cerce
tări într’o luntre pe marea mdrtă; 
der și aceștia au fost prinși de o 
ostenelă și de o patimă așa de grea, 
încât au tost siliți a părăsi acestă 
lucrare. In anul 1847, s’a făcut o 
nouă încercare pentru studiul mărei 
mdrte, der și acestă încercare s’a 
terminat cu mdrtea acelui care a în- 
treprins’o, adecă, a locotenentului 
Molyneux, oficer din marina fran-
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Alegeri dietale în Austria. Alaltăeri 
s’au îuoeput în Austria de jos alegerile 
pentru dieta provinoială. Aleși au fost în 
total 7 liberali, 18 oreștinl-sooiall, 4 ger- 
manl-naționall și 45 anti-liberalt, așia că 
aceștia deja posed majoritatea din cele 78 
voturi ale dietei provinciale. Partidul libe
ral, cum se vede, a suferit un desastru com
plet. In oercurile electorale din Viena au 
fost aleși în oea mai mare parte oandidații 
creștinl-sociall, între cari Lueger, Strohbach 
și Lichtenstein. Dintre cele 21 cercuri din 
Viena antisemiții au învins pănâ acum în 
13, 6r peste tot antiliberalii în 17 cercuri. 
Este remaroabil, că a căcjut la alegeri chiar 
și guvernorul provinciei Austria de jos. 
Alegerile decurg în liniștea cea mai mare, 
si atât poliția cât și miliția stă departe.

Alegere de președinte în Statele unite 
nordamericane. Alaltăeri s’a făout în New- 
York alegerea de președinte al Statelor 
unite din Amerioa de Nord. Ales a fost 
Udac-Kinley, guvernorul provinciei Ohio, eu 
244 voturi. Astfel s’a finit lupta înverșu
nată dintre Mao-Kinley și contracandidatul 
Bryan, un advocat tiner dm Illinois, luptă 
ca și care se cflce, că Americanii n’au mai 
văcjut dela liberarea sclavilor încooe. Și 
acum se va începe o altă luptă. Statele 
europene privesc cu neliniște la acesta 
schimbare în republica nordamericană, de- 
orece Mao-Kinley deja la 1890 a dovedit 
prin așa numitul „bil“ (lege) al său, propus 
în camera statelor unite, că nu prea nu- 
tresce simțeminte prietinesol pentru Eu
ropa, și este apropo sigor, că îndată ce el 
va ocupa scaunul presidential în locul lui 
Cleveland, se va și decreta lupta economică 
contra Europei.

On strigăt desperat.
Gabriel Ugron, leul oposițional, 

care singeră și urlă de mânia în 
urma desastrului ce i-l’a pregătit 
Banffy, făcând ca se nu dă nicăiri 
ales ca deputat, a sosit alaltăeri în 
Szentes, pentru a sprijini pe parti- 
sanul seu Francisc Sima, ca se fiă 
ales deputat. Cu acesta ocasiune 
Ugron ținu o vorbire dintre cele 
mai fulminante și mai vehemente, 
din care estragem următârele;

Nu voesce si primiscă mandatul, pe 
care în numele locuitorilor din Szentes îl 
îmbiă Sima, deore-ce el nu vrea să lip
ească parlamentul de un luptător așa de 
puternic ca Sima, și deore-ce nu e meseria 
lui a ajunge la mandat ieftin făr de-a 
lupta.

Astăcjl se vend în modul cel mai 
josnic în Ungaria ranguri, nobilime și 
drepturi. Poporul este oumpărat, așa oă 
îșl pierde consciința și ondrea. Banffy a 
făcut pe bani austriacl și pentru interese 
austriaoă, bordel din palatul de ministru- 

președinte. A esarendat acum Austriacilor 
parlamentul ungar pe timp de 5 ani, par
lamentul, din care lipsăso bărbații oei mai 
de valore. Pe cei 279 deputațl guverna
mentali Banffy îi duce, ca vânătorul pe 
cânii săi, gata să-i sloboză asupra na- 
țiunei.

Partidul dela putere a folosit măsu
rile cele mai volnice și sume enorme oon- 
tra partidei-Ugron, care singură a făcut 
adevărată oposițiă.

Voi vesti dintr’un colț al țârei până în 
celalalt procederea guvernului, căci sâu că ne 
facem toți robi și purtăm jugul austriac, siu 
trebue si pășim pe terenul revoluției.

Politica guvernului e mizerabilă și imo
rală și voesce si împingă națiunea la re- 
voluțiă.

Pănă când guvernul lupta contra nos- 
tră pe față pe morte și vieță, pănă atunol 
Kossuth ne atacă dela spate. Am luptat 
luptă desperată, oăcl de un picior ne-au 
apuoat Kossuthiștii, er de celalalt, partidul 
poporal. Este deci mirare, oă amoăcjut?

Nu peste mult timp ne vom aduna 
partisanii, vom convooa pe corifeii par
tidei la Budapesta, și apoi vom cutriera in
trigă țera, atrăgând atențiunea asupra peri
colului.

0 ședință festivă a „Victoriei1
Arad, 4 Nov. 1896.

Domnule Redaotor!
La 1 Nov. a. o. s’au împlinit 9 ani 

de când s’a înființat și și-a început activi
tatea valorosul institui de oredit și econo
mii „Victoria" din Arad.

La aoestă epocă depunerile spre fruc
tificare la aoest institut, s’au urcat la în
semnata cifră de peste un milion florini.

Acest resultat este cea mai frumosă 
dovadă despre încrederea generală, de oare 
se bucură „Viotoria" și tot-odată despre 
hărnicia și vitalitatea poporului nostru, oare 
pe lângă tote fatalitățile timpului faoe pro
grese însemnate pe tote terenele.

Din acest incident îmbuourător la 31 
Octomvie direcțiunea institutului „Victoria" 
a.ținut o ședință festivă, la care au asis 
tat: presidentul, comitetul de supraveghiere, 
consiliul de oensorl, fiscul și funcționarii 
institutului.

Acestă ședință a format un adevărat 
moment de solemnitate, de însuflețire și 
bucurie pentru progresele institutului, mai 
ales luând în socotință ’diversele greutăți, 
ou cari s’au luptat și din oare „Viotoria" 
a eșit învingătore.

Tot ou aoâsta ocasiune, după oetirea 
raportului primit ou viuă însuflețire, pentru 
eternisarea acestui moment frumos din vieța 
institutului și drept mulțămită lui Dumne
zeu pentru aoest spor, direcțiunea a votat 
un ajutor de fl. 500, din veuitele anului 
curent pentru studenții săraci, și în fine a 
hotărît să întemeieze un fond propriu de 

binefacere și cultural, spre oare scop va pre
găti și presenta la viicârea adunare gene
rală un anumit proiect.

După terminarea ședinței festive toți 
oei presențl s’au întrunit la o oină comună 
familiară, unde a domnit o însuflețire ge
nerală și veseliă adevărată românâscă.

Sunt vesel, când vă pot raporta ase
menea soire de bucurie și mândrie națio
nală, și înoheifi cu dorința: să ne ajute și 
dee Dumnezeu la toți mai multe dile de 
asemenea veselii și succese de progres na
țional.

Un acționar.

Vorbirea panegerică
ținută în 1 Novembre 1896, la mormântul lui 
Emanoil Gozsdu in Budapesta, de N. Mănoiu.

Domnilor și Fraților! îndreptând pri
virea spre acest monument, ce faini o să ri
dică în fața nostră, văd scrise cuvintele 
marelui poet latin Horatiu: „Monumentum 
sibi erezii aere perenius“. — Tot pe acestă 
pietră văd și numele marelui Meeenate ro
mân Emanoil Gozsdu.

Monumentul acesta însă nu este e- 
tern, pentru-oă dintele timpului îl va rode 
și cu vreme îl va face să dispară. Nu va 
peri însă, fraților, nu va peri nicl-odată nu
mele și fapta nobilă a bărbatului, care ne-a 
făcut pe noi, tinerimea universitară română 
și pe cetățenii români din capitala Unga
riei să ne adunam în număr așa de mare în 
jurul său.

Fapta acestui mare Român este eter- 
nisată, numele său este scris cu litere de 
aur în istoria bisericei ortodoxe și în ana
lele națiunei române.

Vedeți aici în acest loc de peregri- 
nagiu, în câte-va ore câtă lume s’a adunat, 
ca să depună tributul lor de recunosoință, 
ca să cânte faptele eroice la mormântul 
bărbaților mari ai națiunei maghiare.

Apoi noi Românii să ne lăsăm mai pe 
jos? Nu. Noi încă avem ast-fel de bărbați, 
cari și-au iubit biserica și națiunea, jert- 
findu-se ei. Intre aceștia cu mângăere creș- 
tinescă și cu mândriă amintesc pe bunul 
părinte al națiunei române, pe Emanoil 
Gozsdu.

Fraților! Emanoil Gozsdu nu mai este 
între cei vii, căci osămintele sale, resturile 
sale' pământescl, zac depuse spre odihna 
eternă, sub acestă pietră, în sînul pămân
tului rece. — Cu tote acestea însă nu cre
dem, că fericitul Gozsdu este mort. Nu, pen
tru că el trăesce.

Fapta sa nobilă, prinosul său bine pri
mit, ce l’a depus la altarul bisericei și na
țiunei sale, i-a eternisat nemurirea.

Nu cred, că va fi Român, care să nu 
cunoscă faptele lui Gozsdu; nu cred, că 
va fi biserică ortodoxă și casă românescă, 
în care să un răsune numele acestui bărbat.

Pe lângă tote acestea nu aflu de pri
sos a aminti ceva din viâța marelui bine
făcător.

Emanoil Gozsdu s’a născut în Oradea 
mare, în 9 Februarie 1802, din părinți 
Macedo-RomânI, ca și apostolul Andreiu 
Șaguna; aici a urmat și terminat studiile 
gimnasiale și facultatea iuridică. După ob
ținerea diplomei de advocat s’a stabilit în 
Budapesta, unde și-a deschis cancelărie 
advocațială.

In a. 1861 a fost numit de comite su
prem al Carașului; a fost deputat dietal, 
membru al casei magnaților, er în a. 1869 
fu numit jude la curtea judiciară supremă 
a Ungariei.

Pentru meritele sale câștigate prin 
serviciile publice, a fost decorat în a. 1867 
cu ordul Leopoldin clasa IlI-a. După o 
luptă a vieței de 68 ani, după ce densul 
a servit cu totă consciențiositatea patriei, 
bisericei și națiunei sale, obosit de povara 
anilor, în diua de 22 Ianuarie 1870 și-a 
dat nobilul suflet în mânile Creatorului.

Nu aflu necesar a caracterisa mai de 
aprope vieța acestui bărbat, fiind-că acesta 
ni-o arată și o istorisesce înse-șl faptele 
sale nobile.

Emanoil Gozsdu a fost acela, care și-a 
iubit atât de mult neamul său românesc. 
Iubindu-șl biserica și națiunea, totă averea 
sa, câștigată cu multă ostenelă, a testat’o 
bisericei ortodoxe și națiunei sale române, 
prin disposițiunea sa testamentară din 4 No
vembre 1869, sub numirea „Fundațiunea 
Gozsduu.

Etă deci, la ce să referă cuvintele 
poetului! Instituțiunea acâsta este monu
mentul etern, ce și-l’a edificat însu-șl Ema
noil Gozsdu.

Ni-a lăsat acestă comoră prețiosă, din 
care s’au nutrit, trăesc și să vor mângâia 
încă sute și mii de fii adevărațl și demni 
ai bisericei și națiunei române.

El a fost acela, care pătruns de sim
țul de caritate, a cunoscut lipsa nostră, a 
fost convins, că numai prin credință și pu
tere morală, prin sciință și desvoltare cultu
rală, ne putem asigura esistența, ne putem 
ridica la nivelul cultural, ce este scris Româ
nului sâ ajungă in Europa cultă.

Nimeni, fraților, seu prea puțini cu- 
nosceau pe Gozsdu de Român, și pe când 
credea a fi cel mai mare oportunist, atunci 
era cel mai înfocat apărător al neamului 
său; pe când ’i se făceau cele mai mari 
demonstrațiunl din partea neamului său, 
atunci se întăria mai tare în credință și 
iubire față de biserică și națiunea sa. El 
nici atunci nu s’a depărtat de biserică și 
națiunea sa, când se credea, că deja s’a 
înstrăinat cu totul de noi și nu mai caută 
spre neamul său.

Dâcă el nu și-a manifestat simțămin
tele sale naționale în publicitate, dâcă el 
s’a arătat la diferite ocasiunl cu mult mai 
retras, de cum am pretins noi, acâsta a fă
cut’o numai pentru ca cu mai mare resul
tat să potă lucra și ajuta mai mult națiu
nei sale.

Era însă liniștit și împăcat cu jude-

după ce a rămas câte-va 4^e *n 
luntre p’acesta mare.

O espedițiune navală, compusă 
de locotenentul Lynx și de 20 de 
matrozi din marina Statelor Unite 
din America, a fost mai fericită; 
căci ea a plutit mult timp pe marea 
mdrtă, a făcut acolo felurimi de 
sondagiuri și alte observațiunl fisice 
și geometrice, și cu tăte acestea ni
meni dintr’ânșii n’au murit.

Etă că espunem aici nisce ob
servațiunl fârte interesante, luate din 
notițele numitului oficer american.

In 18 Aprilie 1847 a intrat 
acestă espedițiune navală prin gura 
Iordanului în marea mârtă, în două 
luntri de fer. Marea acesta era atunci 
așa de întărîtată, încât arunca va
lurile peste matrocji și aceste valuri 
erau atât de sărate și de tari încât 
ardea buzele și ochii marinarilor. 
Der pe când acest uragan se urma, 
pe suprafața mărei dimprejurul aces
tui cazan sărat și întărit nu era mai 
puțin amenințător; căci marea mortă 
e înconjurată de munți negrii și 

goi, fără vre-o urmă de vegetațiune 
și depe costele lor curg rîuri cu 
ape stricate, având un miros de pu- 
ciosă fârte nesuferită.

După câte-va 6re, Zice Lynx, 
marea s’a liniștit, și atunci ne-am 
putut încredința, că Arabii au drep
tate când die: când marea mortă e 
în liniște, se înfățișază ca plumbul 
topit. La 20 Aprilie dimineța aerul 
avea o temperatură de 27° centi
grade. Suprafața mărei era netedă 
și lucitdre ca o oglindă. La 10 ore 
înainte de amiac|i termometrul arăta 
în umbră gradul 31° cent.; sera între 
ora 8—9, când s’a întunecat, marea 
era acoperită cu o lumină mare, 
spuma valurilor lucea și făcea ca 
țărmurile, stâncile negre și grăme
zile de lemne putrede ce erau pe 
densele erau învelite într’o lumină 
fantastică și îngrocjitâre.

Der în timpul nopții s’a răspân
dit un miros fârte tare de puciâsă, 
și fiind-că apa mărei în sine n’are 
miros de puciosă, de aceea Zic© lo
cotenentul Lynx, acest miros jtrebue 

să provie din bălți și din isvdrele 
cu apă de puciâsă, care înconjâră 
acâstă mare. Acest miros a fost sim- 
țibil tâtă 4iua dela 24 Aprilie. Tem
peratura aerului se suia atunci la 
33° cent.; fiă-care din noi, continuă 
ofițerul, se lupta cu o simțire de os
tenelă și slăbiciune forte mare. La 
26 Aprilie la 4 âre de dimineța, ter
mometrul arăta 30°. In minutul 
acesta ne-am aflat lângă muntele 
Usdom împrejurul căruia tâtă țera 
era devastată și deșartă. Pe o parte 
a mărei se vedea iar o câmpiă aco
perită de cătățiml imense de sare, 
pe partea cealaltă erau stâncile ne
productive de Moab; în partea su
dică se vedea iar câmpia de sare, 
vestită pentru bătăliile sângerâse, 
ce au avut acolo Israilitenii cu Moa- 
bitenii. Der cătră nord, unde marea 
era învălită într’un nor roșu, se ve
dea ruinele Sodomei și Gomorei.

Lumina sârelui era atât de mare 
încât producea durere de ochi, și 
omul se simțea resuflând greu, ca 
și când se afla într’un cuptor. Nici 

o pasăre nu se vedea sburând în 
aer, nici un pește nu s’a putut des
coperi în acest abis sărat, pe care 
plutea acum amândouă luntrile nâs- 
tre, pe acâstă mare ciudată, care nu 
rabdă în sînul său nici o ființă vie.

Der în minutul acesta, mari
narii au ve4ut în direcțiunea ruine
lor Sodomei și Gomorei, ca o colonă 
de sare, și ne-a adus aminte de ceea 
ce Zicea istoricul Iosif, adecă, că 
lângă marea mortă se vede și acum 
o colână de sare, despre care tradi- 
țiunea Zice, că provine din corpul 
soției lui Lot, care neascultând or
dinul îngerului de a nu se uita în
dărăt, îndată cum s’a uitat s’a schim
bat într’o colână de sare. Insă vo- 
iagiorul D. Saulci observă că, fără 
multe căutări, găsesce cine-va la țăr
murile mărei mârte nu o colonă, ci 
pănă la 200 colone seu cilindrii de 
sare stând ridicați în sus pe câmp, 
dintre cari nu putem sci sigur, care 
este rămas drept suvenir dela femeia 
lui Lot, nepotul patriarhului Avraam.

Intre âra 3 și 4 după ameZi, 
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cata conscienței .sale, pentru că scia ce 
face. Ținuta și politica sa nu era politică, 
de di, la care svântă astădi mulțl nechiă- 
mațl RomânI-NeromânI, ipocrițl, vânători 
de titule și de embleme, ce nu li-se cuvine 
și nu le merită.

Simțemintele sale n’au fost învăluite 
înlăuntru, cuvintele sale n’au frase bom
bastice și planuri neisprăvite, după cum 
pe mulțl, cu durere, ’i cunoscem tocmai 
astădi. Simțemintele sale au fost ascunse 
în inima sa nobilă, iubirea a nutrit’o în 
secret și sciind, ce ne lipsesce, ne-a în$es- 
trat cu aceea, la ce nu ne puteam aștepta.

Ceea ce ne-a lăsat, ne-a dat din firmă 
convingere, din voe liberă și nu pentru 
fala lumei; din simțul de iubire adevărată 
pentru biserică și națiunea sa.

Din fundațiunea lui Gozsdu, ce astădi 
se urcă la doue milidne florini, și-&VL asigurat 
viitorul și esistența sute de tineri români, 
cari îi vedem aplicați pe tote carierele. 
Cea mai mare parte, ca juriști și bărbați 
politici, apărând înaintea forurilor judiciare 
principiile de drept, egalitate și echitate; 
apărând cu abnegațiune interesele bisericei 
și națiunei române; pe unii îi vedem ca 
medici, alergând fără preget la paturile 
bolnavilor alinându-le durerile; pe alții îi 
vedem pe catedră ca profesori propagând 
cu multă sîrguință morala și cultura, răs
pândind radele de lumină, învățând tine
rimea cum să-și respecteze și păstreze limba 
și caracterul firm românesc, ca demni ur
mători ai strămoșului Traian.

Gozsdu ne spune și ne îndemnă ca 
nici sub cele mai vitrege împrejurări să nu 
ne lăpădăm credința și caracterul româ
nesc, ci din contră în bărbățiă și mândriă 
să luptăm, cu armele credinței, sciinței și 
culturei, pentru asigurarea esistenței și în
florirea națiunei române, impunând ast-fel 
poporelor europene.

Din faptele lui Gozsdu putem lua 
esemplu, fraților! ca tot-âeuna se fim ener
gici și cu stăruință, se luptăm pentru apărarea 
drepturilor nostre odată câștigate și avute.

Gozsdu ne spune, ca să fim resoluți și 
statornici, și să nu ne clătinăm ca frunda 
după vânt, să nu ne întorcem mantaua 
după vreme, pentru că așa nici când nu 
vom fi în stare a isbuti în realisarea inte
reselor nostre, ca creștini și bărbați ai na
țiunei române, atât de mult cercată și per
secutată prin uneltirile viclene ale vrăj
mașilor.

Etă deci, Domnilor și fraților colegi, 
motivele, ce ne-au îndemnat pe noi a pe
regrina astăcjl la acest mormânt sfânt, ca 
pătrunși de faptele nobile, ale fericitului 
Gozsdu, să depunem și noi în schimb și 
semn de recunoscință acestă cunună, ca un 
tribut de pietate și venerațiune părintelui 
nostru binefăcător.

Er Tu suflet nobil și fericit al lui 
Emanoil Gozsdu, care ți-ai eternisat memo
ria în cer și pe pământ, primesce modes
tul nostru tribut, primesce solemna promi

siune, că în tot-deuna, din neam în neam, 
vom păstra în onore și cu demnitate nu
mele Tău, fiind memoria Ta în veci bine
cuvântată.

Italienii despre „^impul" află,
că unul din deputat» italiexff, -cari au 
visitat săptămânile riecutâ Ro tirania, va 
scrie un memoriu asupra’ ^tărei Demânilor 
din Ungaria.

—o—
Banii cei vechi. Atragem luarea 

aminte a publicului român asupra împre- 
jurărei, că banii cei vechi de, câte 10 cr. 
(băncuțele sâu pițulele) mai umblă numai 
până la 31 Decemvre st. n. a acestui an. 
Pănă la aoâstă Ț el P°f S’ trebue să fiă 
primiți ori unde în comerciul privat. Dela 
31 Deoemvre încolo și până la sfîrșitul 
anului viitor 1897 vor mai pute fi schim
bați numai la oficiile de dare, er după 
aoeea piesele de câte 10 cr. vor mai pută 
fi schimbate păoă la finea anului 1898 nu
mai la cassele de schimb din Sibiiu, Clușiu, 
Timișora, Dobrițin etc. — Banii de hârtiă 
de câte 1 fi. nu mai pot fi schimbați nu
mai la cassele de schimb amintite și la 
monetăria centrală de stat, dâr și aci nu
mai până la fiuea anului viitor 1897.

— o—-
Promoținne. Mâne, în 7 a., va fi 

promovat în sala senatului universitar din 
Clușiu d-1 August Draghicl la gradul de 
doctor în medicină. Sincere felioitărl!

—o —
Un premiu regal. In viitorea sesiune 

a Academiei Române 8e va anunța un 
premia de 10,000 lei oferit de Regele 
Carol pentru cea mai bună lucrare asupra 
istoricului răsboiului ruso-româno-turo din 
1877-78.

—o —
Cnnnniă. D-1 Nicolae ZavicI și d-na 

Maria Coliban, dm Brașov, se vor oununa 
Duminecă în 27 Octomvre v. în biserica 
Sf. Treimi de pe Tooile. Să fiă în câa cu 
noroo.

— o —
Un episcop nenorocit. Episcopul pro

testant Dr. Wyne din Killaloe (Irlanda) 
a fost aflat Marța trecută mort în depăr
tare de câți va pași dela locuința sa. Ne
norocitul episcop voia să alerge la un me
die ca să’l chieme la soția sa bolnavă; pe 
drum însă cădu de-odată mort la pământ, 
și scurt dup’aoeea muri și soția sa.

—o—
Societatea filarmonică din loc va 

ținâ probă în localitatea societății (strada 
sub Bucium) Luni în 9 o. săra la 8 ore.

— o —
D-1 profesor Dr. Elefterescu, valoro

sul nostru colaborator higieDia din Buou- 
rescl, ne rogă a aduce la cunoscința numă- 
roșilor d-sale amiol și cunosouțl, cu cari 

stă în corespondență, că cu dina de 26 
Ootomvre v. (Sf. Dumitru) îșl va strămuta 
locuința (din Strada Popa Tatu nr. 103, 
unde a stat pănă acum) în Fundătura Ber
zei nr. 30, tot la Bucurescl.

—o—
Târguri în Șinca vechia. Ni-se scrie: 

Gu concesiunea ministrului ungureso de 
□omerciu, s’au deschis și în frumosa nostră 
comună românâscă de graniță Șinca vechia 
două târguri anuale: unul la 29—30 Apri
lie, âr altul în 24—25 Octomvre. Târgul 
din Octomvre s’a și ținut anul acesta pen
tru întâia-oră, fiind forte bine arangiat. 
Pentru ținerea târgului este destinat un 
loc în mijlooul oomunei, oare e fârte spa
țios și 8ervesoe ca piâță, întrecând în pri
vința mărimei nu numai piețele unor sate, 
ci chiar și ale multor orașe. Venise multă 
lume la târg, parte mare chiar și numai 
din curiositate, ca să vadă târgul, mai 
ales că era și di de sărbătore de-ale nds- 
tre. D-nii arangiatorl ai târgului cu un 
zel vrednic de totă lauda s’au silit Bă 
mulțămâscă pe toți, mai ales însă pe in
dustriași, cari îșl făcuseră cheituell ou mer
gerea lor la târg. Dâr nu li-a părut rău, oăol 
târgul a fost bun și toți s’au întors mul- 
țămițl. Dâoă lucrurile vor merge tot așa, 
târgurile din Șinca vechiă se vor număra 
între cele mai bune. — Un tergoreț.

— o —
Teatru german. Sâmbătă în 7 Noern- 

vre st. n, se va represents în beneficiul 
agreatei cântărețe Toni Eibenschutz, încân- 
tătorea operă comică a lui Suppâ „Die 
schone Galathea“ (frumâsa Galathea) și 
meJodiosa operetă „Des Lbwen Ewachen“ 
de Ioh. Braudes. In aceste piese va de
buta și subreta, ce plaoe așa de mult pu
blicului, d-șdra Iosefina Makesch.

—o —
Producțiune și petrecere în Brad se 

va da Joi, în 7 (19) Noemvre c. în hote
lul „Hungaria“. Venitul e destinat, o parte 
pe sâma biserioii greoo-orientale, altă parte 
pentru fondul de convict la gimn. român 
din Brad. începutul preois la 7!/2 ore 
sâra. Prețurile: Locul I: 80 or.; Locui II: 
60 cr.; Loo de stat: 40 cr.; studențl și 
copii 20 cr. După representațiune va urma 
petrecere ou joc. Programa: „Sgâroitul 
risipitori, drama în 4 acte de V. Alexandri. 
Personale vor fi representate prin d-nii: 
Dr. loan Radu, Dr. Pavel Oprișa, Petru 
Cioran, Lazar Lazar, Ioan Birna, George 
Jula, Nio. Păcurar; d-șdra Letiția Rim- 
baș, d-șâra Zoe Rimbaș, d-1 Alecs. Fiorea, 
d-na Eugenia Oprișa, d-nii: Andron Bog
dan, Alecs. Draia, loan Șipoș.

— o—
Contra tusei, răgușelei, flegmei sub

scrisul reoomandă or. medicament cu oel 
mai bun efeot bombonele de voronică ale 
lui Rethy, cari vindeoă iute sus numitele 
bole. Prețul unei cutii 30 or.; 5 outii 1 fl. 
50 cr. Trimite franoo: Rdthy Băla farma
cist in Bekes-Ciaba.

—o—

Călindarul Plugarului pe 
edat de Tipografia „A. Mureșianuu 

din Brașov, a eșit de sub tipar și se va 
espeda la începutul săptămânei acesteia tu
turor celor ce au trimis înainte prețul 
lui. Acest călindar întră acum în anul al 
5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire Ioan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veao, er în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și corectate. Urmeză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acâstă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțx, 
cuprindând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tbte 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemeuea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovrăășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vântjare Ia 
„Tipografia A. Mureșianu“ în Brașov și 
costă și de astă-dată numai 25 cr., er tri
mis prin postă 30 cr. Celui ce cumpără 
de-odată mai multe esemplare, li-se dă 
rabatul cuvenit.

Alegerea dela Năseud.
Din Valea Sonieșului-mare, Noem. 1896. 

(Alegerea de deputat — Presentarea nemeșilor 
nimigeul ,,ljen Csokân lânos !u — Presentarea 

„grănițerilor11 — Banchetul etc.).

In 2 Noemvre n. o. s’a ținut în ves
titul Năsăud alegerea de deputat dietal. 
înainte de acâsta cu oâte-va săptămâni s’a 
scris prin foile jidano-maghiare, că pentru 
cercul Năsăudului ar voi să pășâscă ca 
„candidat al Românilor11 părintele Domide 
din Rodna-veohe. Alții au răspândit soirea 
despre un jidan din Clușiu, ou numele 
Horovitz. Amploiații cu totă ciata lor slu
garnică, preoum și Jidanii erau deja an
gajați pentru oandidatul guvernului în per
sona lui Ion Ciooan, director gimnasial în 
Năsăud și credincios servitor al ministrului

căldura s’a făcut așa de tare, încât 
termometrul arăta în umbră 39°. 
Vâslașii noștri erau obosiți, am de
barcat la partea sudică, la locul cel 
mai trist, care am vecjut în lume. 
Nasturii (bumbii) dela hainele nbs- 
tre erau ferbințl, par’că-i pusese 
cine-va în foc. Acestă căldură a cres
cut pănă la ora 5, atunci termome
trul a arătat 41°. Der căldura cea 
mai mare, care am veȚut acoio, era 
la 8 Maiu, căci atunci termometrul 
aiăta 43°. Noi ne obicinuisem atunci 
cu călduri mari, de aceea la 27 
Aprilie dimineța, fiind o temperatură 
de 28°, omenii noștri se văetau de 
frig.

La 28 Aprilie cătră seră am 
constatat un fenomen curios, adecă; 
am aruncat un cal în mare și am 
vecjut, pă calul stă drept, nici nu se 
înecă, nici nu e aruncat afară. Der 
afară de asta, un om, care s’a arun
cat de sine în apă, a rămas și el 
pănă la piept în apă, și apa l’a ți
nut drept în sus, fără cs el se facă 
vre-o mișcare cu tbte acestea marea 

era în acel loc de o adâncime de 
194 ațe (câte 6 stânjeni ața). Prin 
aceste esperimente ne-am încredin
țat că, naturaliștii antici aveau drep
tate când cjiceau : că în marea mbrtă 
nimeni nu pbte să se înece.

Acestă espedițiune deși n’a per- 
dut nici un om în periculbsa ei că- 
letoriă pe marea mbrtă și bmenii 
s’au întors sănătoși la Beirut, însă 
când au ajuns acolo, locotenentul 
Deale, tot a fost jertfa acestei în
treprinderi temerare; el purta în 
sine sămânța unei patimi mortale, 
care a luat’o la marea mbrtă și în
dată când a ajuns la Beirut, a și 
murit.

Ape mărei morte a fost anali- 
sată de cătră unii chimiștl celebrii, 
care au găsit într’ensa nu numai 
sare de mare, der și alte săruri mi
nerale peste măsură, ba și argint 
(clorură d’argint) și brom în cătina! 
mari. Printr’aceste ne putem esplica 
cele ce spune Pliniu când cjice: că 
cei avuțl în Roma îșl aduceau apă 
din marea mbrtă, ca se se scalde 

ÎDtr'ensa, ca într’o apă binefăcătore 
de multe patimi; căci, se vede că 
bromul ce e cuprins în acestă apă, 
care este un leac fbrte puternic, a 
produs aceste efecte.

Etă ce face admirabilul curagiu 
sciințific, care inspiră voiajorii de 
acum de dorința ferbinte la descope
riri nouă fără se se târnă de vre-un 
pericol. Etă, <Țic, că acesta a făcut ca 
să ridice vălul misterios, care acope
rea de mii de ani istoria mărei mbrte, 
a acelui loc respingător și mortal 
într’un colț al Palestinei, unde sunt 
ruinele orașelor cufundate de patru- 
ȚecI de secol!, unde e mormântul 
unei lume antice, un mormânt estra- 
ordinar, produs printr’o catastrofă 
asemenea estra-ordinară, a cărei me
moria a conservat’o Biblia, acest 
op cel mai antic și cel mai venerat, 
la națiunile civilisate.

(„Amicul Tinerimei'1).

Germanii despre portul dela 
Constanța.

Marele cfiar german „Național- 
Zeitung“ din Berlin publică în nu
mărul său dela 23 Octomvre la loc 
de frunte o corespondență dela Bu
curescl drept articol de fond, co- 
mentând’o astfel:

Portul (lela Constanța.
Corespondentul nostru special, care 

s’a dus cu ocasia deschideri „Porților de 
Fer11 și în România, ne trimite următorea 
relație despre transformațiunea care sâ va 
face în circulația poștei de scrisori și de 
mărfuri între Europa și Asia, transformație, 
care după părerea Românilor stă în legă
tură cu clădirea portului dela Constanța.

Publicând acest prea important arti
col trebue să accentuăm, că Germania are 
un interes în linia poștală germană spre 
Asia Orientală, liniă subvenționată de gu
vern. Colaboratorul nostru scrie:

București, Octomvre.
Decă în aceste (Iile se pune, cu ser

bări mari și demne de acest eveniment,
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Banffy, pentru cari servicii fidele este deja 
deoorat acest mare „erou" ou ordin de „oa- 
valer".

Dâoă vom face numai puțină reprivire 
îndărăpt la timpul treout, vom afla, oâ 
eroul cjilei din 2 Noemvre, adeoă d-1 I6n 
Ciocan, nu ar fi ou nimic mai mult decât 
colegii săi, profesorii gimnasiall dâoă frun
tașii noștri, bătrânii grănițeri, seduși în 
credința și ârba speranță, ce.au pus’o în 
persâna lui, nu l’ar fi ridioat mai pe sus 
deoât s’a ouvenit, — i-au dat putere și 
l’au ridioat în rang, âr densul la rândul 
său, — oa representant al grănițerilor tri
mis la Budapesta, — simțindu-se destul de 
tare și mare, și ounosoend bine tote cău
șele grănițerilor — a paotat cu guvernul 
și a abătut apa pe mora guvernului, âr 
oausele acestui ținut stagnâză și regresâză 
din cji in Acum, desolrcjindu-șl grăni-
țerii oohii, s’au văcjut desamăgiți în tote 
aspirațiumle lor, dâr e târcjiu, oăol înore- 
cjutul lor este domn mare, așecjat sigur în 
șea, este deputat dietal ales ou aolamațiune.

In diminăța (jil0i de alegere, care este 
și cjiua amintirei morților, se vedeau pe 
stradele Năsăudului furnioâud mulțime de 
bmeni străini, parte pe jos și parte in tră
suri. Pe casa primăriei comunale fâlfăia un 
stâg unguresc, ca semn, că aoolo are să 
se faoă alegerea de deputat dietal. Intre 
străinii sosiți, tot 3—4 erau Jidani și 1 
creștin.

Pe la 8 ore diminăța strada prinoi- 
pală înaintea primăriei era aprope golă ; 
nu se vedeau deoât oâțl-va Jidani curioși și 
două patrole de gendarml, oarl pășiau lin 
pe stradă.

Pe când era liniștea mai mare, se 
ivesc dela apus oâte-va trăsuri, în cari șe
deau nisoe bmenî ou nădragi de cânepă 
(câlțlj, pe cap ou pălării de paie, împodo
bite ou pene în trei colori (ungurescl), 
în urma lor se ivesce o câtă mai mare, 
cam de 60—70inși, toți împănați; în fruutea 
lor mergea o musică țigănesoă cântând 
„Rakotzi-marș". Unul din câta lor purta 
un stâg mare ungureso cu inscripția-nâgră 
pe ea: „Eljen Csokân Jânos F

Aceștia erau nemeșii venițl din Nimi- 
gia ungurâsoa. îndată ce văcjură flamura 
fâlfăind pe oasa comunală, începură a 
sbiera rIien Csokân JănosF In urma lor 
sosesoe și „părintele" Chita alături cu un 
jidan cu pălăria deeoratâ ou 3 pene !

La sbierătul aoesta neîndatinat prin 
Năsăud, deoât la alegeri de aoestea, publi
cul curios s’a adunat la casa oomunală. 
Amploiații de tote nuanțele s’au adunat la 
consultare >n sala primăriei, afară erau pos
tați sub flamură nemeșii împănați și Ji
danii, cu alți ourioși rătăciți pe acolo.

In consultare s’a deois, că fiind Cso- 
kân singurul oandidat de deputat, să se 
propună alegerea prin aclamațiunea lui 
Csckăn Jânos. Mulțimea cu nemeșii nemi- 
genl erump in strigăte de: „Ijen Osokâu 

Jânos 1“ printre aceste sbierăte, s’au putut 
autji și 2 — 3 strigăte de „să trăâsoă".

Nemeșii se pun în șir] musioa înoepe 
a oânta marșuri ungurescl și tot oonvoiul 
se pune în mișoare oătră locuința noului 
deputat Osokin, care se afla în edifioiul 
gimnasial. Aiol ’i-se comunică soirea, că 
este ales deputat dietal ou aolamare. El 
și asigură pe alegători, oă în semn de mul- 
țămită va luora pentru „binele și folosul 
lor". Mulțimea erumpe de nou în sbierete 
de „Ijen Osokân Jânos", apoi se respân- 
desoe prin birturi, unda era deja aranjat 
banchetul.

Nemeșii nemigeanl s’au adăpostit în 
otelul Rahova. Aci ii-s’a dat vinars, spre 
care sărăntocii de nemeșî, săraol și soăpă- 
tațl oa vai de ei, au mare aplicare.

Pentru clasa inteligentă s'a arangiat 
banchet în otelul „Grivița", âr pentru Ji
dani la orologerul jidan Florenthal. Mân- 
oare și beutură s’a servit gratis, fiind plătite, 
sigur, ou bani de corteșire primiți de sus, 
dela Budapesta, căci Csokân este omul, 
care soie să primescă, dâr să nu dea bani. 
Ba este probabil, că și cinstea de deputat 
să-o vândă pentru bani, oum a făcut și în 
periodul treout, dându-o lui Jellinek Ar
thur oare acum s’a întors cu buzele um
flate din Bistrița cătră Budapesta.

Printre Unguri și Jidani am vădut și 
unii preoți și învățători rătăoițl, ba și din
tre plugari au mers ca să perdă timpul 
prin Năsăud. Părintele Pop din Teici, Chita 
diu Romuli, și Demian, Ciurdărean, Vrăș
maș din Borgoprund și alții, orbiți și se
duși au participat la acâstă alegere și la 
banchetul dat gratis. Atari preoți trebue 
să roșâscă la oetirea cuvintelor: „Preoți 
cu crucea’n frunte",... oăcl blăstămul po
porului din genersțiune în generațiune va 
urmări pe atari omeni deoăduțl, oarl în loo 
să învețe și lumineze pe popor și pe fiii 
lor sufletesci, ei singuri se pun și lucră în 
contra intereselor lui naționale.

Fiii grănițerilor de astădl nu mai 
sunt pui de leu, cum au fost odinioră pro- 
topărinții lor ; sunt nesce omeni moi, ser
vili și ușor de sedus, spre rușinea nemului 
nostru. Un notarăș cu fisolgăbirăul pâte să-i 
tundă și să-i mulgă oum voesce, cu deo
sebire acolo unde preotul și învățătorul 
uu-șl cunosc misiunea lor. De-ar învia din 
morminte foștii grănițeri de odinioră și ar 
vedea faptele săvîrșite de fii și nepoții lor, 
pălmuindu-i pe aoeștia, ar muri de rușine 
și năcas.

Afară ploiă și timpurii! Ciocan mer
ge la Budapesta oa deputat, noi gărănițerii 
rămâuem numai cu speranța, oăol nu prea 
mai avem oe pierde, fiind deja perdut mai 
tot oe am avut; și ce am perdut odată nu 
vom mai primi îndărăpt, fiă dela Csokân, 
său dela tatăl său Banffy.

Un martor ocular.

Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiului.

Acâstă reuniune îșl va țină a opta 
adunare generală Dumineoă în 3 (15) 
Novembre a acestui an în oorauna Tilișca 
la orele 11 înainte de amâ^I. La acâstă 
adunare între altele se va țină și un dis- 
ours despre oultura fenațelor și a pâmelor 
și alt disonrs despre îneămnătatea „Tovă
rășiilor agricole".

Din darea de semă despre luorările 
comitetului, aoestei reuniuni în anul 1895, 
ce ni s’a trimis din Sibiiu, vedem ou bu- 
curiă, oă acestă reuniune aduce din au în 
an mai mari folose plugarilor români, cari 
cer ajutorul ei.

In anul trecut comitetul a ținut trei 
adunări de plugari în comunele Sibiel, Tă- 
măoel și Săsoiorl. La aceste adunări au 
luat parte țăranii în frunte ou preoții și 
învățătorii de prin satele din jur, cărora 
li-s’au dat învățături despre modul cum 
trebue să se cultive mai bine fecațele dela 
șes și dela munte, oum au să se țină vi
tele, cum trebue să se cultive trifoiul, de 
ce însămnătate sunt tovărășiile agricole; 
apoi despre oultura pomelor, a viilor, des
pre albinărit și așa mai departe.

Reuniunea se silesce a îndemna pe 
proprietari să oultive cât mai mulțl pomi 
cam de aoelașl fel, der de soiă ales. In 
scopul acesta a împărțit anul treout la 22 
membri ai reuniunei din Poiana câte un 
a.ltoiQ măr pătul, pe oare l’a plantat în 
grădina fiă-căruia un membru al comitetu
lui anume trimis aoolo, ca să arate omeni- 
lor oum sunt a se planta și cultiva pomii 
buni.

Comitetul a câștigat apoi dela minis- 
teriu mai multe mii de pădureți; meri, 
perl, gutui, pruni etc., pe cari i-a împărțit 
soolelor de pomi de prin mai multe co
mune, cum și unor membri. De-asemenea 
s’au împărțit mai multor locuitori de prin 
diferite sate, chiar și din depărtări mari, 
surcei nobili de meri, peri eto., pe cari i-au 
dăruit reuniunei d-nii : Ioan de Preda ad
vocat în Sibiiu și Alexandru Lebu tot din 
Sioiiu.

La cerere comitetul a dăruit unor 
membri ai reuniunei 115 chilograme să
mânță de nutrețuri măestrite, ca. d. es. să- 
mențe de trifoii!, de napi de nutreț, de 
luțernă eto., apoi 10 chilogr. sămânță de 
cânepă italiană. Aceste sămâațe s’au oum- 
părat diu fondul reuniunei, dedre-ce cei 
dela comitat n’au mai vrut să-i dea reu
niunei pentru soopul ăsta ajutorul obicinuit 
de până acum.

Mulțl alți eoonoml de-ai noștri, fiă 
din orl-ce comună cât de depărtată, vrând 
să-și cumpere semânțe, s’au îndreptat că
tră comitetul acestei sooie.tățl, care li-a 
sciut cumpăra semânțe bune și ett:ne. Vor 
faoe bine economii noștri, cari vreu să-și 
oumpere în viitor semânțe, să se adreseze 
și ei oătră acest oomitet.

De reuniunea acâsta se țin mai multe 
iovăreșii agricole, oe s’au înființat prin anu
mite oomune harnioe. Anume:

Tovărășia din Săliște cu finea anului 
1895 numără 16 membri. Mașinele, de oare 
dispune tovărășia, s’au folosit și în 1895. Ave
rea tovărășiei este staționară.

Tovărășia din Sebeșul-săsesc a folosit 
ou mult sucoes mașina ou vapor de îm
blătit cum și celelalte mașini și unelte.

Tovărășia din Lancrăm s’a mărginit 
pe lângă uneltele prooarate în anii treouțl. 
Uneltele tovărășiei le-au folosit un număr 
însemnat de plugari din oomună.

Tovărășia diu Gurarîului pe lângă 
mașinile avute, a hotărîit să oumpere ma
șină de sămânat.

Tovărășia din Roșia săs&scă a dat în 
folosire mașina de sămânat: membrilor 
pentru taxa de fl. 150 er’ nemembrilor 
pentru fl. 2 50 la dl. S’a proiectat procu
rarea unei „tăetâre de nutreț."

Tovărășia din Săcădate înoă luorâză 
ou mult zel la înaintarea intereselor țăra
nului agricultor.

Tovărășia din Avrig cu 12 membri, 
a procurat o mașină de sămănat. Mașina 
s’a folosit de mulțl proprietari și eu bun 
sucoes.

Tovărășia din Sibiel numără 24 mem
bri, între cari 2 femei. Pe mașini a chel
tuit tovărășia fl. 120, — rămânând a se 
provedea în a. c. ou uneltele cele mai 
neapărate.

Tovărășia din Apoldul-românesc nu
mără 59 de membri, și s’a înființat numai 
în anul treout. Prima îngrijire a tovărășiei 
a fost oa, după exemplul tovărășiei din 
Sebeșul-săsesc, să se provadă cu o mașină 
ou vapor de îmblătit, oa astfel să se păs
treze pentru tovareșl marea cantitate de 
buoate, ce se transportă din comună pen
tru folosirea mașinilor de îmblătit, ce se 
aduceau diu comunele vecine. Spre aoest 
soop ’și-a adus dela firma „Hofherr și 
Schrantz" din Budapesta o mașină cu fl. 
3700, plătibill în 4 rate egale. Mașina pusă 
în lucrare în răstimp de 2 luni de (jile a 
adus un venit de 996 ferdele grâu, din 
prețul căruia s’a aooperit prima rată din 
valdrea mașinei. Tovărășia a proiectat oum- 
părarea unei „grape și a unui oblu de 
fân ațe."

Tovărășiile din Sib’el, Avrig și Apol- 
dul-român, la intrcpunerea comitetului, au 
primit fiă-oare câte un ajutor de 70 fl. din 
fondul economic comitatens.

Ce privesoe activitatea primei „înso
țiri de credit sistem Raiffeisen11, din Roșia- 
săsâscă, amăsurat împregiurărilor locale, ea 
a lucrat deja în primul an cu destul suc
ces. Capitatul de fondare al însoțirii este 
400 fl; depunurl spre fruotificare a avut 2. 
Din lipsa de mijiâce bănești, însoțirea a 
luat dela institutul de credit și economii 
„Albina" un împrumut de 500 fl; îmcru- 
muturl s’au dat cam 50, în sume ce va
riază între 5—90 fl. S’a pus basă la fondul

pâtra fundamentală pentru clădirea por
tului dela Constanța, nu trebue să credem, 
că abia acum este vorba a crea un port 
român în Constanța.

Deja pe vremea Turcilor Constanța 
avea un port cu desăvîrșire scutit de 
furtuni.

Când acest port trecu la 1878, ou 
Dobrogea, în posesiunea României una 
dintre cele dintâiu lucrări, pe care le- a să
vârșit acestă țâră în noua ei provincia, a 
fost să ridice acest port la importanța tim
pului actual.

Portul dela Constanța este deja în 
actuala sa formă unul dintre cele mai bune 
porturi ale Mărei Negre, întocmai precum 
Chiustengea murdară de odinioră este as
tădl unul dintre cele mai curate și mai fru- 
mâse orașe, și cea mai elegantă stațiune 
de mare pe malurile Portului Euxin.

Lucrările de mult începute și pâtra 
fundamentală care se pune acum, tote aces
tea să fac pentru ca Constanța săj devină 
un modern port de mare, un port1 de pri
mul rang, care va fi pe aceiași treptă de 
importanță cu porturile dela Rotterdam și 
Odessa, dela Triest și Fiume.

Constanța va deveni în curând, mai 
ales față cu Fiume un rival periculos.

Prin clădirea liniei ferate Bucurescl- 
Constanța și prin terminarea, marelui pod 
peste Dunăre la Cernavoda, linia cea mai 
scurtă de fer și de navigațiă dela Londra, 
dela Hamburg și Berlin spre Indii duce 
peste BucurescI Constanța-Port Said. Di
ferența e atât de mare, încât, dâcă nu sunt 
temeri pentru siguranța și regularitatea 
circulației, posta de scrisori din Englitera 
și din totă Germania de Nord va trebui 
expediată la Alexandria și la canalul de 
Suez peste noua liniă (Constanța).

Drumul peste acâstă nouă liniă să face 
de la Londra pănă la Alexandria în 111 ore, 
âr dela Londra peste Triest la Alexandria 
în 150 de ore. Dela Berlin acest drum să 
face peste Constanța în 90 de ore, âr peste 
Triest în 137 de ore.

Aceste diferențe suni atât de enorme, în
cât Triestul va înceta curend a mai avea vr'un 
rol în expediția poștei germane și engiese spre 
Eghipet și spre Indii.

La întrebarea: care port va avea să 
ia locul Triestului în acâsta expedițiă, nu 
pot întră în combinațiune, din causa situa

ției lor geografice, decât: Odessa, Fiume și 
Constanța.

După cum se vede dintr’un Memoriu, 
pe care d-1 de Engelbrechten, un cunoscător 
al acestei afaceri, l’a presentat guvernelor 
și Camerelor germane de comerciîi, timpul 
recerut pentru călătoria prin aceste porturi 
este, față cu cel trebuitor prin punctul 
Triest precum urmâză:
Dela Londra la Alexandria: Dela Berlin acelaș drum:
prin Triest = 150 ore 137 ore

„ Fiume = 120 „ 107 „
„ Odessa =118 „ 96 „
„ Constanța = 111 ore .90 „

Odessa trebue eliminată din acâstă 
combinare, întâi pentru că vagonăle de 
poștă trebuesc schimbate la granița rusâscă 
ca să potă întră pe șinele rusești, mărfurile 
trebuesc descărcate din vagonele germane 
și încărcate în cele rusești, apoi nici sigu
ranța nu e suficientă pe liniile rusești.

In practică nu rămâne alegere, decât 
între Fiume și Constanța. Intre aceste două 
drumuri diferența e atât de mare, (dela 
Londra 9, dela Berlin 17 ore) încât, de 
cumva nu sunt motive deosebite pentru 
alegerea portului Fiume, referențele geo

grafice pledâză fără înconjur pentru Con
stanța. Pentru Fiume nu s’ar putea pune 
în cumpănă, decât motive financiare și 
tehnice.

Din punct de vedere politic acest aran
jament de comunicațiă nu însemneză o pre- 
ferență a Germaniei pentru Ungaria sâu 
România, pentru că ambele aceste State 
să găsesc în relații de prieteniă cu Ger
mania, dâr România promite a deveni, în 
privința curat economică, cu mult mai im
portantă pentru Germania, decât Ungaria.

Din punct de vedere financiar Ro
mânia nu va causa mai multe cheltuell, 
decât Ungaria, âr din punct de vedere teh
nic ea este cel puțin tot atât de destoi
nică cum e Ungaria.

Serviciul drumurilor de fer în Româ
nia pote servi de model, siguranța comu
nicației nu e întrecută de nici o altă țâră, 
referențele aquatice ale Mărei Negre sunt 
tot atât de favorabile, dâcă nu chiar și mai 
favorabile, decât ale Mărei Adriatice.

Aceste referențe sunt deja studiate.
Serviciul de navigațiă dintre Constanța 

și Constantinopol, în juncțiune cu trenurile 
orientale express, lucrâză atât de sigur și
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«eatacabil cu fi 21.76 și la cel de reservă 
ou fi. 10.88. Rever!montul cassei a fost 
1376 fi. 60 cr.

La stăruința comitetului, în 1895 s’a 
pus basă la a 2-a însoțire de credit sistem 
Raiffeisen în harnica comună Apoldul ro- 
mâneso.

Reuniunea are cu totul 472 membri. 
Fondul ei neatacabil este 997 fi. 18 cr., 
er averea totală a reuniunei 2727 fi. 35 or., 
Budgetul pentru anul 1897 este preliminat 
ou 815 fi. venit anual și 802 fi. oheltuelî.

ULTIME SOIRI,
Roma, 5 Noemvre. Aci domnesce 

părerea generală, că în timpul cel 
■mai scurt va erumpe din nou resbelul 
cu Abissinienii. Se asigură, că regele 
Menelik cu tot prețul voesce se con
tinue resbelul cu Italienii.

Viena, 5 Noemvre. Intre miniș
tri unguri și cei austriac! s’au ținut 
aci mai multe consultări, în care se 
se fi hotărît. ca pertractările privitâre la 
pact se se amene pană la primăvara vi- 
itore. Intr’una din primele ședințe 
ale parlamentului ungar, ministrul- 
președinte Banffy va așterne proiectul 
seu privitor la alegerea unei noue 
comisiuni pentru cvotă, și tot atunci 
se va desbate și asupra eventualei 
abfiiceri a pactului. Decă pănă la 31 De- 
cemvre 1896 nici unul din cele două 
state nu va abcjice pactul, atunci 
acesta va sta în vigore încă 10 ani 
pe lângă condițiunile vechi.

Câte va cuvinte despre Scrofule 
(scrofurî).

Una dintre bălele de cari su
fere cea mai mare parte din copii, 

■sunt scrofulele. Scrofulele seu scrofu- 
losa este una dintre cele mai grave 
bole ale copiilor; ea este urmarea 
sângelui stricat și este o tristă moș
tenire, pe care părinții o lasă co 
piilor.

Scrofulosa este o bolă. constitu
țională și ereditară, moștenită dela 
părinți, caracterisată printr’un tem
perament limfatic, cu umflătura ghin- 
■durilor și supurația (curgerea de pu- 
roiu) tuturor sistemelor organice.

Ele, debrece vin mai cu osebire 
la copii, sunt transmise acestora prin 
sângele părinților lor, chiar în mo
mentul concepțiunei, ast fel ele sunt 
tot-deuna bole din naștere.

Decă părinții au suferit de si
filis, dau naștere la copii scrofuloși, 
și decă an suferit de scrofule, dau 
naștere la copii tuberculoși (ofticoși).

Scrofulele sunt ereditare, conge
nitale seu dobândite.

Scrofulele sunt hereditare atunci, 
când unul din părinți fiind scrofu- 
Ios, naște un copil care devine și el 
scrofulos,

Scrofulele sunt congenitale atunci, 
când părinții n’au fost scrofuloși, înse 
au fost puși în condițiunl în timpul 
concepțiunei, ca se dea naștere la 
un copil scrofulos ; ast-fel se admite, 
că părinții căsătoriți rude pot pro
duce copii scrofuloși, părinții dați 
vițiului beției dau naștere la copii 
scrofuloși.

Scrofulele dobândite sunt, când co
pilul capetă scrofulele în cursul vie- 
ței lui, din pricina unei rele nutri- 
țiunl (hrane), ori cei ce nu sunt alăp
tați de mamele lor, ci de doici, cari 
pot fi cuprinse de diferite bble; cei 
ce locuesc în case umede și întune
case lipsite de aer și lumina sbre- 
lui; cei ce locuesc în văile umede 
și umbrose ale munților, în locurile 
băltbse.

Copiii atinși de acestă bolă sunt 
slabi, nasul și buza de sus mai grbsă, 
au diaree (eșire mai multă afară), 
au diferite bube pe corp, durei! de 
ochi și de gât și li-se umflă ghin- 
durile dela gât și de subțiore. Copii 
scrofuloși, ori cât de păcjiți ar fi, 
răcesc forte lesne, er în privința 
mâncărei, ori cât de bine ar fi hră
niți, capătă derangerl de stomac și 
eșire afară fbrte multă și de un mi- 
roB fbrte greu.

La început le es pe gât și pe alte 
părți ale corpului nisce tumori (gâlci, 
umflături), cari cresc, se coc și sparg, 
er unde apar aceste umflături, pielea 
devine lucibsă și de o culore roșie- 
albastră. După ce s’au spart umflă- 
turele, rămân nisce semne fbrte urîte. 
Scrofulele apar la diferite epoce și 
fără deosebire de sex.

Tratamentul, adecă modul cum 
trebuesc vindecate scrofulele, constă 
în întrebuințarea celor mai bune con
dițiunl higienice, precum: o alimen
tare (hrană) nutritbre și variată, adecă 
mâncările se se schimbe din când 
în când, și mai cu semă zarzavaturi, 
legumi, carne fbrte puțină, să facă 
exerciții mult la aer curat și uscat; 
bolnavul Bă pbrte flauelă pe corp și 
haine de lână; vara să facă băi reci, 
er ierna calde, se facă asemenea băi 
de sare, său de frunză de nuc (Ju- 
glans regia), să facă băi sărate în 
fiă-care vară la localități de băi, cum 
sunt băile dela Basna, Ocna-Sibiiului, 
Uibra etc.; să lase copilul să mănânce 
mâncările cât va voi de mult sărate ; 
în timpul cât sunt struguri, va mânca 
fbrte mulți struguri negri; chiar în 
loc de mâncare se mance struguri 

cu pâne neagră; pe părțile umflate 
de scrofule se se ungă cu tinctură 
de iod, ,sbra când se culcă.

Se va lua Oleiu de ficat de mo- 
rum (untură de pesce). Pentru ca 
acesta să fiă bună și se ajungă sco
pul dorit, se cere, ca se fie bine 
mistuită. Cura trebue să dureze un 
timp mai îndelungat.

(Va urma.) Prof. Dr. Elefterescu.

ecoww:.a
Animalele folositore grădinăritului și 

plugăritului.
(Fine).

8. Vrăbiile sunt paseri folositore 
cu deosebire grădinarilor, de-orece 
primăvara pe când se face 4*llă și 
pănă când însereză mănâncă necur
mat Ia omide, vermi și alte insecte, 
ce le pot prinde de prin pomi. De 
aceea grădinarii pretutindenea le 
cruță și ocrotesc, ca pe nisce buni 
prietini ai pomăritului.

Chiar și pe câmp de prin ierbă 
vrăbiile prind o mulțime nenumă
rată de insecte, vermi și alte lighi- 
bne, așa încât puțina pagubă, ce o 
fac și ele holdelor seu altor seme- 
nături apare de tot neînsemnată. 
Etă cum prețuesce un învățător un 
singur cuib de pasăre:

— „Cât costă un cuib de pa
săre? — Un cuib de pasere? — Ei 
ce să coste nimica totă. Se nu te 
înșeli Petre, c|ise învățătorul, un cuib 
de pasăre costă cel puțin 1000 de 
corbne, ba sunt unele, cari costă și 
2 și chiar mai multe mii. Spuneți 
acesta cui veți vrea, căci niminea 
n’o s’o credă. Ei atunci o să-ți do
vedesc: Inchipuesce-ți, că copilul ve
cinului strică un cuib cu vr’o 5 pui 
de vrabia. Acești 5 pui să înțelege, 
că pier cu desăvârșire. Iți poți în
chipui, că acestea 5 guri micuțe nu 
fac alt-ceva decât mâncă tbtă (fiu- 
lica. Să 4ic6m! că fiă-care consumă 
pe di nu mai mult de cât vr’o 50 
de omi4i, cari ar face 250 o midi pe 
4i, cari rod necontenit la arborii 
noștri și acum rămân nedistruse, 
fiind-că acel copil a stricat cuibul. 
Să 4icem> °ă acele 5 păsărele ar mai 
fi stat în cuib numai 30 de 4^© ȘÎ 
ar fi consumat neconturbate vr’o 250 
omi4i în fiă-care 4i- In acest cas ar 
fi distrus în fine 7500 omidi. — Așa-i, 
seu nu-i așa? Să înțelege, că-i așa. 
Der mai departe fiă-care omidă, asta 
e constatat, mănâncă, când să pune 
pe mâncare, atâta cantitate de foi 
și flori, cât cântăresce ea. Să admi
tem deci, că omida și-ar fi continuat 
distrugerea în telul acesta încă nu

mai 30 de 4H© și ar fi distrus numai 
un singur fruct, atunci ar fi consu
mat tote laolaltă nu mai puțin de 
cât 225.000 fructe și er’ numai fiind
că acel copil a luat cuibul. Cât re- 
presentă deci un cuib nealterat în 
împrejurările acestea cu locuitorii 
ei? Ei 225.000 mere sâu pere, car! 
laolaltă, bucata numai cu 72 crucer 
calculată, fac suma 1250. Decă am 
4is, că un cuib de pasere prețuesce 
1000 corbne, te rog se me credl și 
spune prin urmare la toți prietinii 
tei se lase în pace cuiburile de pa
sere, ca se rămână economiei cele 
1000 de corone".

Afară de acestea între paserile 
folositore plugăritului se mai numără 
și cucul, care mănâncă și el tot felul 
de insecte și omide, glieunoia, care 
cu ciocul ei cel tare scote insectele 
de pe sub scbrța arborilor, ciocârla
nul, pitulușul, pițigoiul, priveghitorea și 
altele sunt tot atâtea pasări, pe cari 
le-au lăsat Creatorul pentru sterpi- 
rea mulțimei nenumărate de insecte, 
vermi și alte lighiăue, de cari au4im 
pomenindu-se și în molitva, ce o ce
tesc preoții noștri la binecuvântarea 
câmpului.

Acestea sunt animalele folosi- 
tbre grădinăritului și plugăritului; 
în cele următore vom arăta câte-va 
și din cele stricătore:

1. Șorecii de câmp de colăre gal- 
bină roșcată sunt cele mai strică- 
tore animale plugăritului, căci pe 
unde să încuibeză găuresc și strică 
tot pământul și rod totă verdeța de 
pe el, de aceea să și caută fel și fel 
de mijlâce pentru stârpirea lor. Unul 
dintre acestea, după cum am vă4nt 
mai sus este și prinderea de arici, 
pe cari să-i slobodim în câmpurile 
năpăstuite de ei, apoi așe4area unei 
fel de otrave prin găuri, de care încă 
să bolnăvesc și prăpădesc mulți. Der 
ațâța dușmani mai au și acestea ani
male, încât nemul Ion din an în an 
trebue se se împuținezăși stârpescă.

2. Șorecii de casă și cloțanii încă 
sunt nisce animale stricătore, cari 
încuibându-se prin celare, poduri și 
grădini, atacă și rod tot ce le vine 
înainte. Pisicile și nisce câni anu- 
miți, cari se țin la casă anume pen
tru stârpirea lor, le sunt cei mai 
mari dușmani, cari îndată ce-i pot 
îi prind și mănâncă cu plăcere.

3. Iepurii de câmp devin prin 
aceea stricăcioși că primăvara rod 
și ciungăresc pomii mai tineri.

4. Vezunii sunt nisce animale, 
cari îșl fac găurile prin cbstele din 
apropierea cucuruzelor, de unde apoi 
es pe tâmnă mănâncă, strică și duc 
o mulțime de cucuruz în acelea, pen-

atât de regulat, încât pasagerii englezi și 
continentali, cari merg în Orient, preferă 
tot mai mult acestă liniă nouă.

Er România nu se dă îndărăt dela 
nici o jertfă fiă cât de mare, ca să mă- 
rescă flota ei de vapore și să amelioreze 
referentele portului. România lasă să-i să 
construâscă în cele dintâiă șantiere engleze 
și germane vapore nouă, pentru care cre
ditele sunt deja votate.

Er cu clădirile, pe care România le-a 
început acum, și care vor plasa Constanța 
între cele mai comode și mai bune porturi 
de mare, Constanța va ajunge în curând 
portul Fiume care, grațiă intervenției ener
gice din partea guvernului maghiar, e acll 
mai avansat.

In anul 1900 aceste lucrări pot fi ter
minate. Ele să fac în interesul transportu
lui de mărfuri. Pentru serviciul postai și 
de persăne sunt deja suficiente instituțiile 
actuale.

Deja în anul viitor va fi lărgit servi
ciul românesc de navigațiă dintre Constanța 
și Constantinopol pănă la Canalul de Suez.

Industria și comerciul din Englitera 
și Germania sunt de ani de dile în cea 

mai viuă și mai rodnică legătură cu Ro
mânia.

Pretutindenea lumea este adi de acord 
a reeunosce cu satisfacția, că tînărul Regat 
de la Dunăre justifică in totă privința încre
derea ce s’a pas la el, mai ales decă să ține 
cont de timpurile trecute și decă ne gân
dim la țări, cari n’au corespuns așteptărilor 
puse în ele.

Aprope toți funcționarii și tehnicii ro
mâni și-au făcut studiile lor în Europa 
apusenă, mai ales în Germania și Francia; 
ei se găsesc la nivelul timpului și sunt cu de
săvârșire liberi de ori-ce șovinism bolnăvicios.

Pentru industriă România este încă 
un debușeu care renteză.

Cu un cuvânt, nu să pote găsi nici 
un motiv, care ar putea reține Europa apu
senă a să folosi de înlesniri, pe cari le dă 
economiei sale naționale posițiunea geogra
fică a României; der multe sunt motivele 
cari pledeză pentru o desvoltare a relații
lor de comunicațiă cu acestă țâră.

(„Liga Românău).

I
FsiuB-oiâ»

(Poveste).

(Fine.)

De aici s’a dus de a scos pe tote fe
tele, ca să le ducă la gaura din fundul 
gropii. După ce merg pănă la un foc îșl 
aduce aminte Fiiul-oii,' că și-a uitat palo
șul în casele cele de aur. Se întorce de 
și-l ia. Cum se preumbla el prin aceste case 
și să cugeta, că pe ce ar mai pune mâna 
să ducă pe tărâmul pămentesce vede un bi- 
ciu acățat d’un cuier; îl ia și eșmd afară 
trosnesce odată din el. Și — minunea mi
nunilor — că casele se prefac într’un bulz 
de aur. Tot asemenea face și cu celelalte 
case, pe cari le ia în busunar și să duce 
înainte. Când ajung la gura găurii o legă 
de funie mai întâiu pe fata cea din casele 
cele de aramă, spunendu-i că îndată ce va 
ajunge sus, să le spună soților ca să slo
bodă funia de atâtea ori pănă-i vor scote 
pe toți de aici. Tovarășii au slobodit funia 
pănă le-au scos pe tote fetele. — Când i-a 
venit rândul Fiiului-oii, ca să se urce și el 
el să temea să nu-i facă tovarășii vr’o posnă-. 
De aceea el a legat de funie un bușten de 

greutatea lui. Și în adevăr, când au credut 
tovarășii că l’au ridicat pănă la drumul 
jumătate, au slobodit funia din mână și 
buștânpl atâta a venit de repede în jos de 
tot praf și sfărîme s’a făcut.

Fiiul-oii s’a convins acuma de credința 
soților lui, der cum era să se urce sus la ei? 
căci pe toți smeii îi omorâse și n’avea acum 
pe nimenea, care să-l urce în spate. Tot 
umblând el în drepta și în stânga și cău
tând o altă cale, prin care ar putea să 
se urce pe tărâmul pământesc, dă d’un co- 
paciu înalt ce ’i se părea că ajunge cu 
vârful la ceriu, și haide pe el în sus. După 
ce s’a urcat o și o nopte dă peste un 
cuib de zgripțură, ce era mai mare decât 
o casă cu cinci pui în el. Pe când sta el 
și să mira de mărimea cuibului și a puilor 
vede un bălaur înălțându-se la cuib, ca să 
mănânce puiil. PuiiI cum îl simțesc, încep 
a țîpa de spaimă. Atunci Fiiul-oii îșl scote 
paloșul și când îl plesnesce odată pe bă
laur îi și retâză capul. Puiil nu sciau cum 
să-i mulțumescă, atât erau de veseli. Ei îi 
dise:

— VedI te ascunde unde-va, că de 
va veni mama și va vede binele, ce ni-l’a^ 
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tru a-1 avea acolo de merinde și 
peste i6rnă.

5. Cățălul pământului, care-și face 
găurile în păment prin bucate, încă 
este un animal stricăcios, căci mă
nâncă și adună o mulțime de bone 
în acelea, ca merinde pentru iernă.

6. Coorele și doicile sunt strică- 
ciose plugăritului prin aceea, că mă
nâncă grâul și cucuruzul pe când 
se c6ce. Afară de aceea ele mai ră
pesc și mănâncă și pui de galițe 
până când aceștia sunt mai mici.

7. Gărgărițele sunt nisce insecte 
mici, cari se încuibâză în grăunțele 
bucatelor așezate prin coșuri și ham
bare, pe caii le găuresc și mănâncă 
tot miecjul din ele; ele se pot sterpi 
numai prin deasa scuturare și cură
țire a bucatelor. Unii economi pen
tru a scăpa de gărgărițe, duc furni
cari în nisce vase în apropierea bu
catelor năpăstuite de acelea, alții 
pun tdmna mănuși de cânepă topită 
de al cărei miros încă se dice că fug.

8. Coropișnițele sunt nisce insecte, 
cari rod prin grădini rădăcinile răsa
durilor, cu deosebire ale cartofilor; 
ele să pot sterpi numai prin deasa 
săpare și ucidere a ouălor aflate cu 
aceea ocasiune.

9. Locustele sunt nisce insecte 
atât de stricătăre, încât pe unde să 
lase ele, nu mai rămâne nici o ver- 
deță, decât pământul gol; ele trăesc 
cu deosebire prin pustele și pădu
rile Asiei, de unde apoi să ridică 
câte odată stoluri-stolurl, încât să 
întunecă și sărele de numărul lor și 
pornind de acolo trec și să așe$ă 
aci într’o parte, aci într’altă parte 
de păment, de unde nu se mai mișcă, 
pănă ce nu gată totă verdeța de pe 
păment.

Locustele să pot prăpădi și ni
mici numai arițendu-le în foc seu în- 
gropându-le în șanțuri afunde în pă
ment.

Afară de acestea mai sunt omi- 
dele pomilor și gândacii (cărăbușii) de 
Maiu, carl rod frunflele pomilor și 
arborilor, omidele de varză, cari rod 
frunzele acesteia, vespele, care suge 
și găuresce perele mai dulci și stru
gurii, furnicile, cari să urcă pe pomi, 
muscele columbace, cari întră vitelor pe 
nas și le învenineză sângele, omidele 
grâului, cari îi rod paiul pe sub spic 
înainte de oăcere ș. a.

Acestea sunt animalele strică
tăre grădinăritului și plugăritului, pe 
cari trebue să le cunăscă fiă-care 
econom, așa că pe unde le vede și 
le pote prinde să le nimicescă și 
sterpescă cu desăvârșire de pe fața 
pământului.

I. Georgescu.

Kecoita m România.
Etă ce scrie „Gazeta, Săteanului? asu

pra viit orei reoolte în România:
Suntem în epocă când timpul semă

năturilor de tomnă a trecut, și în oea mai 
mare parte a țărei, nici jumătate din to
talul semănăturilor de grâu și secară nu 
s’a făcut; ba mai toți sătenii de-abia acum 
înoep a ara. Ș’apoi chiar grânele și secă
rile, ce s’au sămănat pănă acum, stau ne
răsărite în cele mai multe regiuni.

Agricultorii au de oe să fiă fârte în- 
grijațl pentru viîtorea reoohă. Dâoă, însă 
pioile nu vor întârdia de a cădea, și vor 
fi urmate de timp călduros și tbmnă lungă, 
cerealele sămănate vor pută intra în ârnă 
binișor desvoltate pentru a resists geru
rilor.

Seoeta a fost așa de mare prin unele 
județe din Muntenia, încât numai ogorele 
sterpe, unele mălăiștl, păringiștl, ovesiștl 
și porumbiștale culese mai de timpurm 
s’au putut ara nebulgărose și mai cu ușu
rință. In orziștl, mai ales, pământul era 
așa de întărit, încât numai ascuțindu--se de 
trei ori pe di fierul rleia plug, se putea 
ara; semănatul, îusS, în astfel de pămân
turi bolovănos^, a lost aprope imposibil.

Miriștele de grâu se puteau bine ara, 
și mulțl au pus iar grâu peste grâu, chiar 
în locuri usate. Nu vor putea, de sigur, 
da recolte mulțămitore, și repet, că numai 
în oasuil escepționale și în pământuri nouă, 
de o rodnicie mare, mireștele de grâu pot 
da recolte rentabile.

Pe când noi ne plângem de secetă, 
în occidentul Europei timpul ploios a de
zolat mai bine de șese săptămâni pe agri
cultorii de-acolo, ce nu pot sămăna in 
pământul devenit mooirlos și nici a scote 
sfeclele, cartofii, și au tot feliul de piedecl.

In occidentul Europei și mai ales în 
regiunile septentrionale ale Franciei și în 
Belgia, persistența umezelei și ploilor pre- 
sintă „un caracter calomnios14, precum se 
esprimă revistele ce primim din aoele părți. 
Ultimele recolte furagere și cartofii putre
zesc; sfeolele pe lângă că au o cuprindere 
de 6 grade de densitate în loc de 8, cum 
cuprindeau anul trecut la aceeași dată, 
der nici nu se pot scote. Semănatul oe- 
realelor de tomnă e imposibil de făcut. 
„Noua campanie agricolă se deschide în 
mijlocul circumstanțelor absolut defavora
bile11 scrie d-1 Sagnier. Și tots acestea, din 
pricina prea multelor ploi ce ne ooolese 
pe noi, cari, la rândul nostru, putem spune 
că „noua campanie agricolă, din causa se- 
oe*-ei, n’a debutat de fel bineu.

MULTE SI DE TOATE.

Emigrațiunea Englesilor.

După nisce date statistice numărul 
Englesilor emigrați, în 1895, a fost de 
272,000, pe când în 1894, emigrațiunea 

n’a fost decât de 227,000. Cei mai mulțl 
EnglesI emigreză în Statele-Unite, pe urmă 
vine în Africa de sud, la Cap și la Na- 
thălia, unde numărul emigraților, în 1895, 
a fost de 26,000, pe când în 1894 n’a fost 
deoât de 17,000.

«

Un rob secular.

In ourtea edifioiului așa numit „An- 
faDg“ din Bichiș-Gyula au descoperit <fi- 
lele trecute, o pivniță ascunsă, în care 
stetea răzimat de părete un schelet de 
om. Când voiră să’l ridioe făcură descope
rirea îugrozitore, că piciorele scheletului 
sunt legate cu un lanț de un butuc de 
lemn.

Unii susțin, că scheletul este rămă
șița unui rob, de oarl omenii și-au uitat 
pe timpul luptelor cu Turcii; alții (fio, că 
robul a fost lăsat ou intențiunea să moră 
de fbme și l’au ținut ascuns. In fine sunt 
și de aoeia, cari susțin că scheletul dateză 
din timpurile barbare.

Scheletul misterios a fost așezat în 
museul din Bichiș-Gyula.

Gălendaml iseptezxiâ.xi.el.
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pilele Căleud. Iul. v. Căleud. Gregor.

Dum. 
Luni
Mbrți 
Mer.
Joi 
Vm.
Bâm.

27 S. m. Nestor
28 S. m. Terențiu
29 8. m. Anastasia
30 S. m. Zenobiu
31 S. ap. Stachie

1 Nov. Oosmași D.
2 Mart. Anchidim

8 Godefried
9 Teodor

10 Andreiu
11 Ep. Martin
12 Iosafat
13 Stanislau
14 Iosefat

Cursul Sosurilor private
din 3 Noemvre 1896

Gump. vindu.
Basilica, . 6 90 7.10
Credit .... 197.— 197.50
Clary 40 fi. m, c. 57.— 58.—
Navig. pe Dunăre 140.— 143.-
Insbruck .... 27,— 28.—
Krakau .... 27.50 28.25
Laibach . 22.75 23.25
Buda .... 59.— 59.—
Palffy . . . ■ . 57.50 58.-
Crucea roșie austr. 17 70 18.70

dto ung. . 10.— 10.75
dto ital. 11.50 12.—

Rudolf .... 22 — 24.—
Salm .... 70.— 71.—
Salzburg .... 26.— 27.—
St. (lenois 71.25 72.—
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 4’/,u/' 7-'O m. c. 145.— 150.—

dto .0 69.— 73.—
Waldstein 60.— 62.—
SerbescI 3% 34.50 35.25

dto de 10 fraud ------- —.—
Banca h. ung. 4°/„ 121 40 122.40

CJwrsuS Sa bursa dusa Igiena.
Din 5 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.80
Renta de oordne ung. 4% - . • 99.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 47.//0 • 122.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.35
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.—

rmprum. ung. ou premii .... 155. —
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.25’
Renta de argint anstr. . . . . 101.25
Renta de aur austr......................... 122.50-

■ Leșuri din 1860 ...... 144 25 
Aoții de ale Bănceflaiistro-ungară. 938 — 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 403.50
Aoții de-ale Băncei auatr. de credit. 367.25
NapoleondorI.................................. . 9,52
Mărci imperiale germane . . . 58.72'/2
London viata....................................119.70
Paris vista.................................. 47.50
Rente de oorone austr. 4%. . • 19120
Note italiene................................... 44.45

CmfsuS pieței Brașov.
Din 6 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Gamp. 9.47 Vend. 9.49
Argint roman. Cump. 9.40 Vend. 9.45
N&poleon-d’orl Camp. 9.50 Vând. 9.52
Galbeni Camp. 5.60 Vând.
Ruble rnsescl Cump. —.— Vând,
Mărci germane Dump. Vând.
Lire turcesol Cump. —.— Vend. —.-
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Sursa d e 8 u s u ro s o I
din 3 Noemvre n. 1896.

"V aloxî
. ci
6^ 

|Q fS
XJ

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 1’7» Am.- oct. 100.’/,
Renta amort.isabilă .... 57o n 11 96-74

JI „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.--lul. 99,7.,
„ din 1893 57o ii n 99.71
„ 1894 int. 6 mii. r-7o Api.-OCt. 95 A

n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan-lulie 87 */4
n „ (Impr. de 50 mii. 47;. d n 87.’/2

„ (Imp. de274 m. 1890 4"/o » 11 a7.’/.
11 „ (Imp. de 45 m. 1891 47o h n 87.‘/2
jj , flm- de 120 iul. 1894 47, 87.’/.,

„ '(Im. de 90 mii. 1896 47o »» 87.’/,
Oblig. de Stat (Conv. rurale/ «7o Mai-Nov. 103 7,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 8OQ 10 71 15 291.—
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 lan.—Iul. 85.’/,

n „ ,. din 1884 57o Mai-Nov.
p „ „ din 1888 57, Ion.-Dec. —
•j „ ,, din 1890 57, Mai-Nov. 96 7s

Scrisuri fonciare rurale . . . 57, lan.-lnlie 93 ’/„
/J „ urbane BucurescI 67( n 71

îl n h « 57, n n 89 7S
.17 „ n Iașf . ’’7n n » 84 ’/..

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o 51 75
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v - . -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1765.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 227.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 437.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 77 >5 462. -
Soc. Bazalt. Art,if. uit. div. loi 30 250 300 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 15 1. 250 » 77 208. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 75 77
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 77 77 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

71 , „ „ 2 em. u. d. 0 10U 11 H
Soc. de fur. militare u. d. bO lei 3'A. ii ’? —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,,/' lOvl 7 77 —.
Societ. p. const, de Tramways 1 » 600.—
20 irancl aur 20.10

SCOMPTUR1:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4'/,7o
Casa de Depuneri 5’/, Berlin .... 57o
Londra .... 37o Belgia .... «"/o
Viena...................... 4.— Elveția .... 4A

Proprietar ■ S3r. .

Redactor responsabil: fâregoirm fftaior

făcut, are sS te înghită de bucurie. Asoun- 
de-te dâră unde-va, că se aude venind!

— Și unde mă pot ascunde, ca se nu 
me vadă?

— Ascunde-te iute aici sub aripa 
mea! — dice un puifi.

Nici c’a apucat să se ascundă bine și 
iată zgripțura. Ea când vede bălaurul mort 
la tulpina copaciului și cu capul tăiat sta 
să cadă de spaimă; der venindu-șl în fire 
alergă iute la cuib să vadă mai sunt puiil 
în el. Credea-i că înebunesce de bucuriă, 
când îșl vădii puiil întregi și sănătoși.

— Cine a omorît bălaurul, puiil mamii ?
— Un om pămentân, mamă.
— Și unde e omul acela?
— Nu-țl spunem, că-1 înghiți de bu

curiă.
— Spuneți-ml, că nu-1 înghit!
— E dus spre răsărit!
Zgripțura s’a dus pănă ’n fundul ră

săritului și decă nu l’a aflat a venit erăși 
la pui de ’i-a întrebat, că unde este dus. 
Ei ’i-au răspuns:

E dus spre apus!
Zgripțura a apucat spre apus și după 

ce a vădut că nu este, s’a întors erăși la 

pui de ’i-a întrebat, că unde este. Puiil 
’i-au răspuns:

— Dâcă nu l’ai aflat nici spre răsărit 
nici spre apus, atunci trebue că este dus 
ori spre mecl.ă-cfi, ori spre mâdă-nopte !

Zgripțura l’a ‘ căutat și prin aceste 
părți și, după ce a vădut că nu pote da 
de el prin nici o parte, s’a întors erăși la 
pui și le-a dis:

— Spuneți-ml dragii mamei unde este, 
că acuma chiar să-l și văd nu-1 mai înghit, 
pentru-că mi-s’a mai domolit focul, care-1 
aveam.

— Decă e așa atunci iată-1 aici! — 
dise puiul, care și-a ridicat aripa.

Zgripțura când îl vede pe Fiiul oii îl 
și înghite de bucuriă.

— Vai! mamă, ce-ai făcut! Ai dis că 
nu-1 înghiți!....

— Decă vă pare rău — iată-1! — Și 
făcând odată — hâ! din gușe, l’a aruncat 
afară încă mai frumos ca cum fusese mai 
înainte.

Zgripțura nu scia cum să-i mulțu- 
mâscă Fiiului-oii pentru binele ce ’i l’a fă
cut, c’a omorît bălaurul. Ea îl îutrâbă:

— Cu ce bine să-ți răsplătesc eu bu
nătatea ta?, căci bălaurul acesta de vr’o 
dece ani încoce în fiă-care an mi-a mâncat 
puiil. Și mi-ar fi mâncat și pe aceștia, dâcă 
n’ai fi fost tu, ca să-i scapi. Spune-mi dâră 
ce bine să fac și eu pentru tine?

— Nimic alta nu-țl cer, decât să mă 
ridici pe terânul pământesc.

— Mare cerere îmi faci, căci e mult 
pănă acolo și nu sciu cum te voiu putea 
duce.

Dâr cu totă târna tot am să te duc. 
Vom lua cu noi. vr’o dece măjl de carne 
pentru merinde, ce cred că-mi va ajunge. 
Tu vei sta pe spatele mele și-mi vei aruncă 
în gură, câte-o bugată de carne de câte-orl 
voiu arunca capul îndărăt și așa vom tot 
merge- pănă ce vom ajunge sus.

învoiala s’a făcut și zgripțura, îndată 
ce s’au făcut tâte pregătirile, a luat’o la 
drum. Când era aprope să-l urce pe țăr
murile pământului s’a isprăvit carnea. Ea 
îșl întorce capul și-i dice:

— Mai aruncă-mi o bucățică de carne 
în gură, că atât sunt de sfârșită de nu-mi 
mai pot mișca aripile.

Fiiul-oii ce să facă, să-i dea carne 
de unde n’avea? A scos paloșul și și-a tă
iat pulpa piciorului de i-a aruncat’o în gura 
zgripțurei. Când a înghițit zgripțura și 
acâstă bucățică și-a mai câștigat atâta pu
tere, ca să-l potă duce pănă sus. Când au 
ajuns sus s’au pus la odihnă, căci erau obo
siți de atâta cale. Zgripțura îl întrâbă pe 
Fiiul-oii, că de unde a păstrat acesta din 
urmă bucățică de carne, căci i-s'a părut 
prea dulce. Fiiul-oii îi arată atunci picio
rul și zgripțura, cum îl vede sângerând, 
face odată — hâ! — din gură și-i aruncă 
carnea înghițită. Fiiul-oii îșl așâcjă carnea 
la loc pe pulpă și îndată ce i-o nete4esce 
zgripțura cu ciocul i-se vindeca de nici nu 
i-se mai cunoscea locul pe unde a fost 
tăiat.

Nu departe de ei păscea o turmă de 
vaci și alta de oi. Fiiul-oii întrebă pe pă
zitori; că ale cui turme sunt acestea? Și 
mult sS minuneză când află răspunsul, că 
sunt ale lui Sfărâmă-Pâtră și ale lui Strembă- 
Lemne, căci el nu sâ aștepta, ca să-l aducă 
zgripțura chiar în aceste locuri în cari și 
el doria. El de bucuriă a ucis o vacă și 
câte-va oi de a ospStat’o pe zgripțura, âr
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Prețurile cerealelor din piața Brașov. —.— or. până la —.— cr. ușdră dela 
—.— cr. până la —.— or.

Din 6 Noemvre st. n. 1896.

Măsura
s6u 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

TH. L. Grâul oel mai frumos 5 50
n Grâu mijlooiu . . 5 30

Grâu mai slab . . 5 10
)> Grâu mesteoat . . 3 50
î J Săcară frumâsă . . 3 70

Săcară mijlociă . . 3 50
|l Orz frumos . . . 3 40
J' Orz mijlooiu . . . 3 20
)> Ovăs frumos . . . 2 40
î > Ovăs mijlociu 2 10
JJ Cucuruz .... 3 30
! ) Mălaiu.................... 4 —
1 ) Mazăre.................... 6 50
J1 Linte . . . • . 13 —

Fasole................... 6 30
>1 Sămânță de in . . 8 —
H Sămânță de oânepă . 5 —
• j Cartofi.................... — 75
* 1 Măzăriohe .... — —

1 kllă Carne de vită . . . — 44
Carne de porc . . . — 49

*’ 1 Carne de berbece . . — 28
100 kil. Său de vită prospăb 21 -

11 Său de vită topit 32 —

Târgul de rîmătorl din Stelnbruch.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Noemvre n. 1896.

Curan]

Semințe
1 »5 a

Prețnl pei
100 ohilogT.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 81 7.95 8.—
Grâu dela Tisa 81 .— ,_
Grâu de Pesta 81 8.05 8.10
Grâu de Alba.regala 81 8.— 8.05
Grâu de Băcska 81 8.05 815
Grâu ung. de nord 81

S g Prețul por
Semințe veciu uoiul 5 M 100 ohilgr.

oii noua
O Oi dela pănă

Săcară 70-72 6.70 6.75
Orz nutreț 60-62 4.— 4 30
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bere 64.66 6.50 8.—
Ovăs 39.41 5.45 6—
Cucuruz bănăț. 76 .—
Cucuruz alții Boia 78 .— .—
Cucuruz — .— .—
Hirișcă tt — —.—

SoiulFroduotediv.
dolft paw'».

Sem. de trit. 44— 48.

De vândare
9

fen pentru economii de oi.
Se oferă pentru cumpărare șepte 

Clăi de fen aflătore în Poiana Bra
șovului. Oile pot fi ținute peste ernă

la locul unde să află și fânul. Cum
părarea se pâte face în condițiunl 
forte favorabile.

Pentru informații a se adresa 
la proprietarul D-l Ioan Stînghe în 
Brașov (Scheiu) Strada Tocile Nr. 32 
(vecinătatea a 4-'a).

Starea rîmătoriior a fast la
au25 Octomvre de 6569 capete, la 26 Oct. 

intrat 102 oapete și au eșit 443 oapete ră
mânând la 27 Oot. un număr de 6228 ca
pete.

Se notdzS marfa : ungurdscă veche 
grea dela —.— or. până la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
54*/2 cr., până la 56.— cr., de mijloc dela

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

Slănină
>>

Seu
Prune

Lictar

Nuci
Gogoși

H
Miere

Ceară
Spirt

Luțernft. ungur, 
transilvană 
bănățeni 
roșiă 
rafinat du piu

dela Pasta
dala ț6ră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
unguroscl 
sârbesc!
brută 
galbină strecurată 
de Kosenau
brut
Drojdiuțe de apirt

sad

38— 42.

57. 59.

52—
57.-

52.50
58 —

13.50
13.50
17—
15—

14.75
13.50
17.25
15.25

?
KER«

Representunța generală pentru Ungaria:

„Anker-udvar".

W
Societate d.e asigurare și rente.

Direcția:
W 3n, I., Hoher Markt IL Budapest, VI., Deăkplatz 6.

„Anker-Hof“.

în casele giragnii ale societății.
Averea societății: 110 miliâne corâne.
Starea asiguranților: 460 milione corone. 
Plătit pănă acuma: 192 milione corâne.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
la miliția asigurare de resbel fără plato. Pârtieipanților câști
guri mari. Asigurări de copii favorabile.

Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 
Brașov și giur.

1097,3—6
s. HAAS & Fii,

șirul Florilor Nr. 14.

jE.'

restul i-J’a pus de merinde să aibă pănă 
va ajunge ărășl la puii ei.

Fiiul-oii, după ce să desparte de zgrip- 
ură o ie și el spre casa, unde-i erau to

varășii. Ajungând aici nu întră de-odată 
în casă, ci trece pe nesimțite în bucătăria 
din curte și mult să bucură, aflând pe fata 
ce și-o alesese el stând numai singură. Ea 
încă nu-ș mai încăpea în pele de bucuriă, 
vădendu-șl pe soțul dorit. Fiiul-oii o în
trebă despre multe de tote, și tare să mâh- 
nesce când aude, că soții lui s’au făcut 
domni peste tote, 6r' pe ea a aruncat’o în 
acâstă casă făcendu-o slujnica lor și a so
țiilor lor. El să scolă năcăjit și trece fără 
veste în casă peste soții lui. Aceștia, când 
îl văd, rămân înmărmuriți de frică. El le 
grăesce năcăjit:

— Da bine măi fraților! Ce fel de 
soți credincioși mi-ațl fost voi mie? Nu 
v’a fost vouă destul cu aceea, că voi în 
loc de mulțumită ați crecjut să-mi răpunețl 
capul ? Și acum voi nu numai că v’ațl fă
cut domni peste averile câștigate de mine, 
der v’ațl făcut domni și peste mirâsa mea, 
făcendu-o slujnica vostră! — Ast-fel de 
omeni e păcat, ca să mai trăescă în lume.

Jos dâră cu capetele vostre! și scoțendu-șl 
paloșul îi sdrobi pe amândoi.

Fiiul-oii a rămas d’aoi-’încolo singur 
domn peste tote averile smeilor. El cu ce
lelalte fete nu să purta tirănesce, ei ca un 
frate bun. Mult n’a mai petrecut prin aceste 
pustietăți, ci ridicându-să s’a dus de le-a 
aședat pe fiă-care pe la părinții lor, dă
ruind fiă-căreia 1 palatele, ce le-a avut pe 
terânul smeilor. Pe miresa lui încă a dus’o 
la împăratul Alb din țâra Furnicilor. Aici 
și-a ales un loc plăcut pentru aședarea pa
latului celui de aur și după ce a pus mă
rul cel de aur jos, a plesnit odată din bi
ciul smeului și s’a făcut un palat de par’că 
era mai frumos cum era în țâra smeilor. 
La vr’o câte-va dile s’a cununat cu miresa 
lui și au făcut o nuntă cum nu s’a mai do
vedit alta în lume. Am fost și eu la nunta 
lor, păci de n’aș fi fost nu v’aș fi putut 
spune câte vi le-am spus. — Am adus d’a- 
colo și un coș de prune uscate, ca să lă 
arunc în cele guri căscate.

(Aucjită din gura moșului Nicolai Ghiorghiță, 
mocan din Săcele)

de Domețiu Dogar.

una

lanț fin de aur imitat, panțer, 
nasturi de mangete imitat de aur, 
breșe frumos pentru dame, 
nasturi de caiuașe imitat de aur, 
nastur patent pentru guler,

1 ac lin pentru cravate,
1 etui pentru ciasornicul de aur fason,
1 oglindă de busunar, în ramă,
1 ac de bluse aur fasou,
2 inele, imitat de aur cu brilante simile și rubine.

punctual

15 ț* adeveri
U./y Neintreeută și în lumea întregii au făcut 

mare sensație 
Oollecția, --A^uLstria,, 

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

numai pentru 5 fl. 75 cr.
un cîasornîc Remontoir de aur fason, 
pentru busunar.
(pe 36 ore), mechanism de precisiune și cu placăRegulat ___

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
lat al sus numitelor eiasornice, dau în scris o garanție de 3 ani.

1 • ’ ‘........................................
2
1
3
1

Tote aceste 15 obiecte splendide de bijuterie împre- | J r- 
coa ciasornEcuft de asm* fason costă numai . | ■ 0.75
Trimitere cu ram bursă. — La cas de neconveniență se restitue banii.

1083,6—6 Firma «le eiasornice :

ALFRED Viena, B AdSergasse Nr. 12
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O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă ‘bicarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COIltlirbari 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a heșiciâ udului și ale organelor respira- 
tore etc.

MF Boswsz ele primea® Fasig “’Wi 
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 ian SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sigfiaisora și în : la D-l I. B. Misselbacher
sen., în ©luaj: la Segesvăry es tărsai, în Devas la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
1025,33- ico Administratmnea isvorului

„W ATILD A.“ s

(comit. Hăromszek). Bodok. (Transilvania).

Imitații 
de Diamantul!

parisiene,
h‘g:de în aur și argint veritabili.

întrece tbte imitațiile de pănă acum în lucire, ace de CCB’Ceâ,
ineie, nastfurs colliere, podobe de per, pentru teatru, baluri, soarele.

10914_6 Zur Brillanten-Konigin,
WIEN, fldiergasse Nr. 3.

Cwtnloge illustrate cu jirețuri, se trimit go-ntâs și franco.

Telephon, Nr.

T

6
2
1
1

44 bucăți ia un loc fi. 6.60. 
amintite au costat mai înainte 
prețul bagar.el de fi. 6.60. Ar-

-X ’

2

New-York și Londra n'au lăsat necruțat nici continentul europhn și 
marea fabrică de argintăriă s’a vădut necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicit se îndeplinesc p.oest mandat.
■ prin urmare or) cui, fiă bogat, ori sărac, următurele 
, obiecte pentru mica sumă de îl. <S.®O și adecă:

1 ‘ ’
Eu .trimit

6 cuțite fine de masă cu lamă 
veritabilă englesă, 

furculițe de argint patent ame- 
rioan dintr’o bucată, 

linguri de argint patent ame
rican, 

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american, 

lingură de argint pentru supă 
patent american, 
Tote oele 44 de obiecte sus 

fi. 40 și acum se pot cumpăra pe 
gintul patent american este un metal alb, care îșl păstreză < o 6- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză 

Gaa mai bună dovadă, că acest inserat nu e șaa’Iatauiîî, 
mă simt îndatorat în public, oă ori cine, oărui* nu-i convine marfa 
îi trim t banii înapoi, nimenea însă să nu treoă ou vederea ocasiu- 
bea acesta favorabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentru 

adm?! «te ©spfcta aad ara, 
dar de nuntă și în ori ce gospodăriă. 

SSejposa Biwmai 8a A. HI IRSCH BERG-S 
Haupt-Agentur der vereinigten amerik.

Patent Silber-waarenfabriken. 
WIEN, II., Reinbrandtstrasse 19/b.

Se trimite numai cu rambursa poștală seu cu trimiterea sumei înainte. 
Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: 
Estras «lin scrisorile <le H-ecunoscință.

Sunt forte mulțămit eu trimiterea ga^niturei, și să’ml mai tri
miți încă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu ram
bursa. Bozovics, comit. Krassâ Szdreny 18/7. 1896.

Keresztes Săndor, fisolgăbirău. 
Pilis, 24 Aug. 3896. Comit. Pesta.

Cu garnitura sunt forte mulțumit. Vă rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyâri născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri.

Baron lulius Nyâri.

lingui ă de argint pentru lapte 
p tent american, 

oiocăneie de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc)', 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru chiti, 
zaharniță,

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei 
'■?. 5 cr. se potii cumpdra în librăria Nieolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


